Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Rechtmatige grondslag

Toelichting

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van persoonsgegevens

Beschikbaar stellen van de
landelijk registratie kadaster v.w.b.
College van B&W
eigendomsinformatie aan de
organisatie

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Wet basisregistraties
kadaster en topografie

eigenaren

NAW, contactgegevens, geboorte,
overlijden

BSN

Permanent maar wel geactualiseerd.
19.1.4 Selectielijst 2017

Kadaster

Intern

Identificatie van een gebruiker vindt plaats op
Identificeren van gebruikers
basis van gebruikersnaam/wachtwoord (+2FA binnen een systeem door rechten
College van B&W
vanuit huis-situatie), ontvangen van aanvraag en beperkingen te koppelen aan de
identiteit van het individu
en naam persoon,

Gerechtvaardigd belang

Noodzakelijk voor
bedrijfsvoering

Gebruikers
Medewerkers

Naam, Functie, UserID, Telefoonnummer, Emailadres, geslacht

pasfoto

Conform Archiefwet
6 maanden na beëindiging
contract

betrokkene zelf

Interne afdelingen

nee

Aanvrager vraagt bij incidenten om informatie
vwb logging. Bij incidenten zoeken in logging,
verslag doen aan aanvrager .

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Basis registratie kadaster
(BRK)

T.b.v. meerdere interne processen,
eigendommen raadplegen, handhaving,
grondverkoop

Identity en Access
Management

Logging

Bedrijfscontinuïteitsplannen

Bedrijfsmiddelenbeheer

Doorgifte aan
Indien van toepassing
indien van
een derde land Samenwerkende partijen Indien van toepassing toepassing Verdere
of
Gezamenlijke
verwerking
+
verantwoordelijkheid? (niet conform doel,
internationale
Convenant /
organisatie?
privacyprotocol?
wel verenigbaar)
Via Geoweb kan
iedereen in de
organisatie
Nee
(gemeente
Noordoostpolder)
deze gegevens
raadplegen

Indien van toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

faciliteren van reeds gemaakte
bedrijfsplannen, noodagregaat/UPS

Alle ICT bedrijfsmiddelen worden opgenomen
in een configuratie database (CMDB) zodat
updates op juiste manier in betreffende
systemen worden geïnstalleerd

Back up wordt volgens tijdschema gemaak
Data back-up, Data restore (avond/nacht), verslaglegging wordt gemaild,
bij foutieve back up herstelactie uitvoeren

Verwerkingsdoeleinden

Eindverantwoor
delijke

Bewaartermijn

Herkomst
gegevens

Categorieën van
ontvangers

Autorisatie en controle gebruik
netwerk

College van B&W

Gerechtvaardigd belang

Noodzakelijk voor
bedrijfsvoering

medewerker,
betrokkene

Naam, Functie, UserID, Telefoonnummer, Emailadres, geslacht

Afhankelijk van de hoofdzaak

betrokkene zelf

Medewerkers, politie

nee

Borgen continuiteit bedrijfsvoering
en dienstverlening

College van B&W

Wettelijke verplichting

Art. 32 AVG

Medewerkers

Naam, functie, contactgegevens

Verwijderen zodra medewerkers geen
gebruik meer maken van systemen

Medewerkers

medewerkers

nee

Grip krijgen op
systeemconfiguraties

College van B&W

Wettelijke verplichting

Art. 32 AVG

Medewerkers

Naam, functie

Verwijderen zodra medewerkers geen
gebruik meer maken van systemen

Medewerkers

Medewerkers, politie bij
misbruik

nee

Backup verwijderen zodra deze niet
meer noodzakelijk is.

BRP, inwoners,
betrokkenen, alle
actieve systemen,
collega's

interne afdelingen

nee

BSN
Medische gegevens,
geloofsovertuiging,
financiele gegevens,
pasfoto, alles

College van B&W

Wettelijke verplichting

Art. 32 AVG

medewerkers,
burgers,

alle gegevens uit alle registraties

Zone-indeling maken. Bij zone paslezer
Identiteit bepalen t.b.v. toegang
plaatsen. Personen autoriseren voor zones (in
tot systemen
de pas)

College van B&W

Wettelijke verplichting

Art. 32 AVG

Medewerkers

Naam, gebruikersnaam, functie

Zodra medewerkers geen gebruik
meer maken van de systemen, hun
gegevens verwijderen.

medewerker

Medewerkers, politie bij
misbruik

Toekennen rechten aan
gebruikers

Manager vraagt businessrol aan, businessrol
Beheren van gebruikersrechten
wordt toegekend door ICTbeheer

College van B&W

Wettelijke verplichting

Art. 32 AVG

Medewerkers

Naam, gebruikersnaam, functie

Verwijderen zodra medewerkers geen
gebruik meer maken van systemen

medewerker

Medewerker

nee

Gebruikersgerelateerde
problemen

Alle problemen worden geregistreerd door de
medewerkers via de Servicedesk in Topdesk.
Deze problemen worden dan door ICTbeheer
geanalyseerd, opgelost, en dan afgemeld.

Gestructureerd afhandelen
incidenten

College van B&W

Wettelijke verplichting

Art. 32 AVG

Medewerkers

Naam functie, contactgegevens

Verwijderen zodra niet meer
noodzakelijk is

medewerker

Medewerkers, politie bij
misbruik

nee

Beheersen en veilig
schonen van media

media wordt in ontvangst genomen en
volgens de procedure vernietigend

Voorkomen dataverlies en
onrechtmatig gebruik van data

College van B&W

Wettelijke verplichting

Art. 32 AVG

medewerkers, burgers

Alle gegevens uit alle registraties

BSN Medische gegevens,
persoonlijke gegevens,
strafrechtelijke gegevens

nog invullen

nog invullen

Medewerkers, politie bij
misbruik

nee

Beheersen van
datastromen

Er worden restricties opgelegd voor het
versturen van data, en er zijn voorzieningen
aanwezig om geclassificeerd data
(vertrouwelijk) te versturen

Beveiliging digitale infrastructuur

College van B&W

Wettelijke verplichting

Art. 32 AVG

Medewerkers

Naam, IP-adres, inhoud netwerkberichten

nog invullen

nog invullen

nog invullen

nog invullen

nee

Controle gebruik software

invullen

Voorkomen illegaal gebruik
software

College van B&W

Wettelijke verplichting

Art. 32 AVG

Medewerkers

Naam contactgegevens

nog invullen

nog invullen

nog invullen

nog invullen

nee

Bestuurders
Raadsleden
Buitengewone
ambtenaren van de
burgerlijke stand

Naam, contactgegevens, foto

nog invullen

nog invullen

nog invullen

nog invullen

nee

Looptijd dienstverlening of
looptijd project

Betrokkene

Interne behandelaars,
raadplegers

nee

gezondheidsgegevens

Niet langer dan noodzakelijk voor
genoemde doelen en om te voldoen
aan wettelijke bewaarplichten.
Medische indicatie wordt direct na
inzage vernietigd

BRP, HVC

HVC, inwoners

nee

NAW, contactgegevens

Bijzondere
persoonsgegevens zoals
aangeleverd door steller

Afhankelijk van het documenttype
waarin de persoonsgegevens zijn
opgenome. Conform de Selectielijst
2017

Betrokkene, BRP,
derden

Interne behandelaars,
raadplegers

nee

NAW, contactgegevens

Politieke en religieuse
opvattingen, BSN, Kopie
ID kaart

Afhankelijk van het documenttype
waarin de persoonsgegevens zijn
opgenome. Conform de Selectielijst
2017

Betrokkene, BRP,
belanghebbenden

Interne behandelaars,
raadplegers, VADA

nee

Beheren zonering en en
paslezer

Voorkomen dataverlies

Webcontentpublicatie

invullen

Publiceren van informatie

College van B&W

Wettelijke verplichting

art. 139-141 Gemeentewet

Tijdregistratie / verlof

Ontsluiten informatie over aan- en
afwezigheid van medewerkers (gewerkte
uren, verlofuren, ziekte uren, etc.)

Registratie aan- en afwezigheid en
verlof en spaaruren.

College van B&W

Overeenkomst Wettelijke
verplichting

Art 6.1(f) AVG

(variabele)
Afvalverzameling

voor variabele gedeelte: Op basis van aantal
ledigingen van restafval belasting innen.
Daarvoor worden containers geregistreerd en
gekoppeld aan adressen. Door uitlezen van
deze gegevens kunnen facturen op maat
gemaakt worden

Wettelijke verplichting,
Algemeen belang, Toestemming

Wet milieubeheer, APV,
afvalstoffenverordening en
uitvoeringsbesluiten
Noordoostpolder,
Verordening
afvalstoffenheffing,
Koersdocument en het
afvalbeleidsplan AWR

Afspraakproces

Openbaar Archief
gemeente

Zorgen voor het correct en
tijdig verzamelen van het afval
van de bewoners en de
berekening, de correcte
oplegging en inning van het
variabele deel van de
afvalstoffenheffing

College van B&W

Verwerken huispost en het verdelen van
binnengekomen poststukken en via
gemeentelijk e-mailadres ontvangen e-mail
Registratie van extern ontvangen stukken en
Registratie en afhandeling van
geprinte e-mails, het scannen van stukken
(ingekomen) documenten om deze
College van B&W
voor de vakafdelingen
documenten te kunnen tonen, af
Inboeken in het
te handelen en te zoeken
documentmanagementsysteem
Verzenden van kopie ingekomen stuk naar
behandelende afdeling,
Archivering origineel.
Het archiveren van documenten, zowel fysiek
als digitaal, het scannen van de fysieke
documenten t.b.v. digitale archief
Ter beschikking stellen van openbare
archiefbescheiden intern
Ter beschikking stellen van openbare
archiefbescheiden aan bezoekers

documentatie van documenten,
om deze te kunnen tonen, af te
handelen en te zoeken

College van B&W

Wettelijke verplichting

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang, wettelijke
verplichting

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Archiefwet

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Archiefwet

medewerkers

inwoners, bedrijven,

Aanvrager

Belanghebbenden,
aanvrager,
medewerkers
gemeente

Naam, afdeling, werkdagen, uren,
geboortedatum

NAW-gegevens, Inkomens-en
vermogensgegevens, Telefoonnummer,Emailadres, Verstrekte medische indicatie,
Chipnummer minicontainer(s),
Milieupas(nummer) Aanbiedgegevens
(datum en tijd),WOZ objectnummer,
Geboortedatum, Uitschrijfdata woning

nee

nee

nog invullen

1

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Niet openbaar Archief
gemeente

Acquisitie particuliere
archieven en opname
overheidsarchieven

Verwerkingsactiviteit

Ter beschikking stellen van niet openbare
archiefbescheiden
Toegankelijk maken
Het nemen van een besluit door de
archiefbescheiden voor bezoekers
gemeentearchivaris namens het college, naar
(dat- en geen wat-informatie, dat
aanleiding van een verzoek dat betrekking
het dossier er is)
heeft

Inhoudelijk beoordelen van archiefbescheiden
voor opname in de archiefbewaarplaats

Het opstellen van vernietigingslijsten, hierop
komen de dossier omschrijvingen welke ook
Archief: vernietigingslijsten
persoonsgegevens kunnen bevatten, ter
besluitvorming aanbieden, getekende
vernietigingslijsten bewaren in archief

Contractregistratie en
beheer

Coördinatie Wob-verzoeken

Verwerkingsdoeleinden

Sluiten en beheren van overeenkomsten met
leveranciers, archiefaanbieders,
auteursrechthebbenden en aangesloten
organisaties

Beoordelen, doorzetten, inhoudelijke
advisering, accordering besluiten

Informatie voor handhaven openbare orde
Voorbereiden en nemen besluiten handhaven
Veiligheidsinformatie
openbare orde
(management en systeem)
Registreren persoonsgegevens voor analyse
en onderbouwing besluit.

Kennisgeving
demonstratie/betoging

Kennisnemen van demonstraties en
betogingen, vragen advies aan betrokken
partijen, formaliseren afspraken met
betrokkenen en stellen eventueel
voorwaarden aan betoging

Rampen Crisismanagement

Crisismanagement. Alarmering,
ondersteuning en coördinatie bij rampen en
calamiteiten

Inbewaringstelling (IBS)

Beoordeling advies over IBS en besluitnemen
opleggen IBS

Opleggen huisverbod

Burgemeester adviseren bij uitoefenen
bevoegdheden Wet tijdelijk huisverbod.
Beoordeling advies over opleggen huisverbod
en besluitnemen opleggen huisverbod. En
eventuele verlenging.

Casusoverleg en regievoeren. Onderzoek
signalen en risico's radicalisering en evt.
terugkeer en acties in gang zetten om risico's
Onderzoek radicalisering en
te beperken. Zo nodig de hulp in gang zetten
terugkeer
voor achterblijvers (inclusief voorkomen van
uitreizen en het volgen en monitoren van de
subjecten en ontwikkelingen)

Eindverantwoor
delijke

Rechtmatige grondslag

College van B&W

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Opnemen van archiefbescheiden in
archief NOP van
College van B&W
inwoners/organisaties buiten
gemeentehuis

Het tijdig varnietigen van
informatie uit het archief

College van B&W

Registreren en vastleggen welke
contracten er zijn.

College van B&W

Coordinatie van proces van
afhandeling van Wob verzoeken
zodat er een goede afhandeling
van het Wob verzoek plaatsvindt

Uitvoeren openbare orde
bevoegdheden burgemeester

afhandeling kennisgeving
demonstraties/betogingen

crisisorganisatie waarschuwen

Personen tijdelijk in bewaring
stellen ter bescherming van
zichzelf en/of anderen

Opleggen van huisverbod en
opstarten van hulpverlening

In kaart brengen van signalen en
risico's in verband met
radicalisering, uitreizen en
terugkeer van inwoners en zicht
krijgen op problematiek van
achterblijvers;

Jeugdgroepenaanpak

Inventariseren en analyseren van
problematisch groepsgedrag en het maken
van plannen van aanpak
regievoeren op de ketensamenwerking.

Het opstellen en uitvoeren van een
plan van aanpak om het
veiligheidsprobleem op te lossen
en/of beheersbaar te maken

Uitvoeren van Opiumwet
(Damoclesbeleid)

Beoordelen rapportage van de politie. Op
basis daarvan adviseren bm over toepassing
bevoegdheden op grond van artikel 13b
Opiumwet.

Sluiten woning
(Victoriawet)

Beoordelen rapportage van de politie. Op
basis daarvan adviseren bm over toepassing
bevoegdheden op grond van artikel 174 A
Gemeentewet.

onderzoek dmv enqueteren

steekproef uit BRP halen, koppelen aan
vragenlijst. Aanschrijven van inwoners met
vragenlijsten, antwoorden verzamelen,
analyseren en rapporteren

Aanpakken van productie en/of
bezit van middelen als bedoeld in
lijst I en/of lijst II van de
Opiumwet
Sluiting van een woning, of een
niet voor het publiek toegankelijk
lokaal bij verstoring van de
openbare orde rond die woning
door gedragingen in die woning of
dat lokaal of op het erf.
de resultaten uit het onderzoek
worden gebruikt om onderbouwde
(beleids)keuzes te maken of om
beleid te verantwoorden of
uitvoering te verbeteren.

Onderzoek burgerpanel

inwoners melden zich aan. Contactgegevens
koppelen aan vragenlijst. Aanschrijven van
inwoners met vragenlijsten, antwoorden
verzamelen, analyseren en rapporteren

de resultaten uit het onderzoek
worden gebruikt om onderbouwde
(beleids)keuzes te maken of om
beleid te verantwoorden of
uitvoering te verbeteren.

Onderzoek dmv interview
en groepsgesprek

Contactpersonen van samenwerkende
partijen, organisaties uitnodigen voor
gesprek. Gesprek vastelggen. Gesprekken
analyseren en rapporteren.

de resultaten uit het onderzoek
worden gebruikt om onderbouwde
(beleids)keuzes te maken of om
beleid te verantwoorden of
uitvoering te verbeteren.

Statistisch onderzoek
datalab

Dataverzamelen enquetes, contactpersonen,
landelijke bronnen e.a., en hergebruiken
verzamelde data, opschonen en analyseren,
rapporteren

Inzicht verschaffen in de
maatschappelijke effecten van
beleid en in de werking van
beleidsmaatregelen. Wens om op
termijn ook effect van beleid
kunnen voorspellen

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Toelichting

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Archiefwet

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Archiefwet

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van persoonsgegevens

Indien van toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Belanghebbenden,
aanvrager,
medewerkers
gemeente

NAW, contactgegevens

Politieke en religieuse
opvattingen, BSN, Kopie
ID kaart

NAW, geboortedatum, nationaliteit,
geboorteplaats, verblijfsrecht, kinderen,
Politieke en religieuse
opleidingen, diploma's, certificaten,
Aanvrager, inwoners, dossiernummer, te. Nummer, emailadres, opvattingen, BSN, Kopie
instellingen, bedrijven
ID kaart, financiele
kopie-id. (Bijzondere persoonsgegevens,
gegevens
strafrechtelijke gegevens,
identiteitsgegevens, persoonlijke gegevens,
contactgegevens

Doorgifte aan
Indien van toepassing
indien van
een derde land Samenwerkende partijen Indien van toepassing toepassing Verdere
of
Gezamenlijke
verwerking
+
verantwoordelijkheid? (niet conform doel,
internationale
Convenant /
organisatie?
privacyprotocol?
wel verenigbaar)

Bewaartermijn

Herkomst
gegevens

Categorieën van
ontvangers

Archiefwet art 12. Permanent

Betrokkene, BRP,
belanghebbenden

Interne behandelaars,
raadplegers, VADA

nee

Archiefwet art 12. Permantent. Tenzij
anders overeen gekomen in
schenkingsovereenkomst

Betrokkene, BRP,
schenkers

Interne behandelaars,
raadplegers, VADA

nee

Afhankelijk van het documenttype
waarin de persoonsgegevens zijn
opgenome. Conform de Selectielijst
2017

Betrokkene, BRP

Interne behandelaars,
raadplegers

nee

Betrokkene, BRP,
derden

Interne behandelaars,
raadplegers

nee

nee

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Archiefwet

Aanvrager van
voorzieningen, interne
medewerkers

NAW

Overeenkomst

Artikel 6 lid 1 sub b AVG

Bedrijven

NAW, contactgegevens

Bijzondere
persoonsgegevens zoals
aangeleverd door steller

7 jaar na het vervallen van de
financiele verplichting.

NAW, contactgegevens

Bijzondere
persoonsgegevens zoals
aangeleverd door steller
zoals,
gezondheidsgegevens
e.a.

Een jaar na volledige afhandeling
inclusief juridische en
verantwoordingsprocedures. 6.1.3.
Selectielijst 2017

Betrokkene

Aanvrager, behandelaar,
rechtbank, advocaten, college,
directie, rekenkamercommisie,
raad, andere bestuurorganen,
betrokken derden ivm
zienswijzen

NAW, contactgegevens, geslacht,
burgerlijke staat, geboortedatum,

strafrechtelijke
gegevens, BSN

t.a.v. gebieds- en groepsverbod: 5
jaar, handhaving o.b.v. APV: 10 jaar.
12.2 & 12.2.1. Selectielijst 2017

Politie, BRP, RIEC,
Openbaar Ministerie,

Politie, USD, RIEC,
Veiligheidshuis, GGD,
Openbaar Ministerie

nee

Politieke opvatting,
religieuze overtuiging

Niet langer dan noodzakelijk voor het
doel van de verwerking,

Initiatiefnemer

Politie, Veiligheidsregio (zoals
nu in Coronatijd),
Gemeentelijke Handhaving
(VTH)

nee

Direct betrokkenen bij
rampenbestrijding

nee

College van B&W

gerechtvaardigd belang/
wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet Openbaarheid van
Bestuur

Aanvrager,
behandelaar,
rechtbank, advocaten,
college, directie,
rekenkamercommisie,
raad, andere
bestuurorganen

Burgemeester

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 llid 1 sub e AVG,
Artikel 172 Gemeentewet,
Opiumwet, APV, Wet
Woonoverlat etc

Betrokkene,
samenwerkingspartne
rsburgemeester,
college B&W,

Burgemeester

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Artikel 2:3 APV, artikel 5 t/m
8 Wet Openbare
Manifestaties

Aanvrager,
burgemeester

NAW, contactgegevens

Burgemeester

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet veiligheidsregio's

Bestuurders,
medewerkers,
zaaksafhankelijke
expert,

NAW, contactgegevens

Burgemeester

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Artikel 7.1 Wvggz

Betrokkene

NAW

Gezondheidsgegevens

Niet langer dan noodzakelijk voor het
doel van de verwerking,

Psychiater

intern

nee

Burgemeester

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet tijdelijk huisverbod

Slachtoffer,
professional, pleger

NAW, geboortedatum, contactgegevens,
geslacht,

Strafrechtelijke gegevens

maximaal 5 jaar. Art 10 lid 1 Wet
tijdelijk Huisverbod

Betrokkene, derden,
politie

Ketenpartners: politie, ZONL,
Veilig Thuis

nee

Burgemeester

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Artikel 172 Gemeentewet

Betrokkene,
Gemeente, politie

NAW, geboortedatum, geslacht.

Ras of etnische afkomst,
politieke opvatting,
religieuze overtuiging

Niet langer dan noodzakelijk voor het
doel van de verwerking,

Politie

Ketenpartners: politie,
veiligheidshuis, ZONL,

Mogelijk

Burgemeester

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Artikel 172 Gemeentewet

Lid van een groep,
jeugdige

NAW, geboortedatum

Niet langer dan noodzakelijk voor het
doel van de verwerking,

Burgemeester

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Opiumwet artikel 13b

Eigenaar, overige
betrokkenen
(woningcorporatie)

NAW, geboortedatum, telefoonnummer

Niet langer dan noodzakelijk voor het
doel van de verwerking,

Politie

Betrokkenen,
woningcorporatie

Nee

Burgemeester

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Artikel 174a Gemeentewet

Bewoners woning,
overige betrokkenen
(woningcorporatie)

NAW, geboortedatum, telefoonnummer

Niet langer dan noodzakelijk voor het
doel van de verwerking,

Politie

Betrokkenen,
woningcorporatie (indien van
toepassing)

Nee

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub a AVG,
Gedragscode voor de
verwerking van
persoonsgegevens bij
onderzoek en statistiek

Inwoners

NAW, leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling

BRP, inwoner zelf

Intern repro- en bodeservice;
Extern postbesteller, externe
repro. Externe
onderzoeksbureaus
(windesheim), Enneüs,

Nee

Toestemming

Artikel 6a AVG,
Gedragscode voor de
verwerking van
persoonsgegevens bij
onderzoek en statistiek

Inwoners binnen en
buiten gemeente

postcode, woonplaats, e-mailadres, Leeftijd

resultaten worden geanonimiseerd en
blijven bestaan/totdat betrokkene zich
uitschrijft

Betrokkene

Extern: leverancier
ondersteunende software,

Nee

Toestemming

Artikel 6a AVG,
Gedragscode voor de
verwerking van
persoonsgegevens bij
onderzoek en statistiek

samenwerkende
partijen, inwoners,

e-mailadres, NAW, leeftijd, sexe,

gezondheidsgegevens

4 weken na afronding. Daarna worden
gegevens verwijderd

contactgegevens uit
bestanden
organisatie,
betrokkenen

interne afdelingen, externe
onderzoeksbureaus

nee

Artikel 5 lid 1 sub b AVG,
art. 89 AVG

Inwoners, derden
partijen (bv
hulpverleners,
dienstverleners,
woningcorporaties)

Naam, geslacht, geboortedatum,
nationaliteit, postcode, woonplaats,
burgerlijke staat, kinderen, ouders,
woningbezit,

BSN,
gezondheidsgegevens,
etniciteit, financiele
gegevens

BRP, externe
partijen, GBR
Divers; + op basis van art. 5, lid 1
(gemeentelijke basis
onder e geanonimiseerd AVG bewaren
registratie), interne
afdelingen,
betrokkene

Intern en extern, betreft
geanonimiseerde cijfers

Nee

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Betrokkene,
Maximaal 2 jaar, conform artikel 40 lid
betrokken instanties,
5 VWBP
BRP

Op basis van art. 5, lid 1 onder e AVG
niet identificeerbaar bewaren

Politie,
buurt/jongerenwerke Ouders, politie, jongerenwerk,
rs

nee

Nee

wel verenigbaar

2

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Verwerkingsdoeleinden

Cijfers over sociodemografische
ontwikkelingen van de
bevolking en op de
woningmarkt
(geanonimiseerd)

Regelmatig ontsluiten van geaggregeerde
statistiel en 1 x per jaar prognoses maken op
basis van ontwikkelingen uit het verleden en
inschatting van toekomstige ontwikkelingen
van onder andere woningbouw, migratie,
geboorte en sterfte

Cijfermatig Inzicht in huidige en
toekomstige situatie gemeente,
om beleidskeuzes te kunnen
maken.

Aanvragen koninklijke
onderscheidingen

Burgers selecteren voor de uitreiking van
koninklijke onderscheidingen

Inspraakproces

Inspraakreacties registreren en verwerken in
een (geanonimiseerde) zienswijze nota;
beantwoorden zienswijze en verzenden

Aanvraag/verlengen
rijbewijs

Aanvragen, verlengen, vervangen rijbewijs,
toevoegen/intrekken categorie, vermissing
doorgeven, gevonden rijbewijzen innemen,
inwoner informeren dat rijbewijs is gevonden,
danwel gevonden document terugsturen naar
de RDW, omwisselen buitenlands rijbewijs,
inklaren van document

advies uitbrengen over
decoratievoorstellen en
doorzending naar de commissaris
van de Koning; ontvangen van
beslissing van minister 'die het
aangaat', de voorsteller van de
uitslag op de hoogte stellen en
uitreiken koninklijke
onderscheiding. Bekendmaking
namenlijst aan de pers
Reacties van belanghebbenden
faciliteren bij vaststelling
bestemmingsplannen

Verzoeker voorzien van juiste
rijbewijs

Reisdocument aanvragen, vervangen
verzoeker voorzien van juiste
(zijnde verlengen) of inhouden
aanvragen of vervangen van een paspoort, ID- reisdocument: paspoort (PN), IDkaart, vreemdelingen- of
behandelen aanvraag/
kaart, zakenPN, tweede PN,
vluchtelingendocument. Eventueel met
verlengen Reisdocumenten
faciliteiten PN, vreemdelingen PN,
opneming van proces-verbaal igv vermissing.
vluchtelingen PN danwel een
Nieuwe documenten uitreiken aan verzoeker,
reisdocument inhouden
Document inklaren

Doorgifte aan
Indien van toepassing
indien van
een derde land Samenwerkende partijen Indien van toepassing toepassing Verdere
of
Gezamenlijke
verwerking
+
verantwoordelijkheid? (niet conform doel,
internationale
Convenant /
organisatie?
privacyprotocol?
wel verenigbaar)

Eindverantwoor
delijke

Rechtmatige grondslag

Toelichting

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van persoonsgegevens

Indien van toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

College van B&W

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 5 lid 1 sub b AVG,
art. 89 AVG

Inwoners,
woningcoorperaties,
particuliere
verhuurders

geslacht, geboortedatum, nationaliteit,
postcode, woonplaats, overlijdensdatum, Anummer, burgerlijke staat, kinderen,
ouders, woningbezit,

BSN,
gezondheidsgegevens,
etniciteit, financiele
gegevens

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Nederlandse Decoratiestelsel
en Reglement op de Orde
van de Nederlandse Leeuw
en de Orde van OranjeNassau

Aanvrager,
genomineerde

NAW, telefoon, e-mail, geboortedatum,
geboorteplaats, burgerlijke staat,
nationaliteit

Permanent. 6.1.5. Selectielijst 2017

Raad

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Artikel 110 Gemeentewet,
AWB 3/4

Belanghebbende

NAW, contactgegevens

Afhankelijk van het proces waarbinnen
de reactie is binnen gekomen.
Conform Selectielijst 2017

betrokkene

College van B&W

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Reglement Rijbewijzen

Aanvrager

A-nummer, NAW, geboortedatum,
geboorteplaats, telefoonnummer,
handtekening, e-mail

BSN, pasfoto

aanvraag digitaal bewaard door RDW,
Bijlagen tot 1 jaar na aflopen
geldigheidsduur van uitgegeven
document door gemeente (papier)

Betrokkene, BRP

Aanvrager
Betrokken Rijksdiensten

Nee

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Artikel 26 ev, 40 ev, 44 ev,
47, 54, 55 Paspoortwet,
Paspoort Uitvoeringsregeling
Nederland (PUN),Art. 55 en
56 PUN,

Aanvrager

A-nummer, naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, geboorteplaats, geslacht,
telefoonnummer, nationaliteit, lengte,
handtekening, ouders, e-mailadres

BSN, pasfoto,
vingerafdruk

11 jaar voor doc die 5 jaar geldig zijn
en 16 jaar indien langer geldig
(Selectielijst 2017 5.14 en 5.1.5. en
art. 72 lid 4 PUN)

Betrokkene, BRP

Aanvrager
Betrokken Rijksdiensten

Nee

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Art. 1: titel 4 (Burgerlijke
Stand), afd 4 & 5 BW, art.
1: titel 5 (Het huwelijk), 5A
(Het GP), 9 (Ontbinding van
het huwelijk),10 (Scheiding
van tafel en bed en
inwoner, ouder,
ontbinding van het huwelijk
partner, aangever,
na scheiding van tafel en
getuige, erkenner,
bed),11 (Afstemming) BW,
politie,
art. 10: titel 3 (Het
begrafenisondernemer
huwelijk), 4 (Het GP), 5
(Afstamming), 6 (Adoptie)
BW; Besluit burgerlijke
stand 1994 (Bbs)
Geboorte conform artt. 43
en 48 Bbs, Huwelijk/Gp
conform artt. 57, 57a, 57c

Betrokkene, BRP

aanvrager

Nee

Betrokkene, BRP

aanvrager

Nee

Betrokkene, BRP

Intern betrokkenen bij het
proces, bruidspaar zelf, in
sommige gevallen rechtbank

Nee

Burgemeester

College van B&W

Bewaartermijn

Op basis van art. 5, lid 1 onder e
geanonimiseerd AVG bewaren

Herkomst
gegevens

Categorieën van
ontvangers

BRP, WOZ, suite voor
Sociaal Domein,
interne afdelingen

Intern en extern, betreft
geanonimiseerde cijfers

Nee

Betrokkene

Provincie, Commissaris van de
Koning, landelijk onafhankelijk
college, minister van
binnenlandse zaken

Nee

Beleidsmedewerker RO
belanghebbende/ketenpartner
s (overheid/externe
adviesbureaus)

Nee

De aangifte is permanent te bewaren.
Opschonen gegevens kan na 50
(overlijden) . 75 (huwelijk en
partnerschap) en 100 jaar (geboorte).
18 maanden voor de bescheiden t.b.v.
het opmaken van de akte

Akten opmaken van geboorte, overlijden,
vastleggen en onderhouden van
huwelijk/GP, erkenning, naamkeuze , adoptie rechtsfeiten: geboorte, overlijden,
en latere vermeldingen op de diverse akten
erkenning, naamkeuze, huwelijk,
plaatsen a.g.v. aanvulling(en) of een
geregistreerd partnerschap,
correctie.
adoptie

College van B&W

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Uittreksel uit de registers
van de burgerlijke stand

Verzoeken om informatie uit de burgerlijke
stand afhandelen. Beoordelen en afschrift of
uittreksel verstrekken.
afschrift of uittreksel uit gevraagde register
verstrekken indien toegestaan. Innen leges
tenzij vrijgesteld

College van B&W

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Huwelijk / partnerschap

Huwelijk of partnerschap verwerken tot
digitaal dossier om op een afgesproken
datum het huwelijk of partnerschap
rechtsgeldig te kunnen en mogen voltrekken .
Checken of mensen huwelijksbevoegd zijn
(ook ivm met buitenlands verleden)

Vastlegging van gegevens om
huwelijk/partnerschap te kunnen
voltrekken en voltrekking
huwelijk/partnerschap

College van B&W

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

benoemen (buitengewoon)
ambtenaar van de
burgerlijke stand

(B)ABS, eventueel uit andere gemeente,
benoemen om in gemeente huwelijk of
partnerschap te mogen voltrekken. ABS in
gemeente benoemen om ook álle andere
rechtsfeiten in akten te mogen vastleggen.

Huwelijk te laten voltrekken door
een benoemd persoon

College van B&W

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Huwelijk/Gp conform artt.
57, 57a, 57c en 59 Bbs;

(b)abs, rechtbank,
interne afdeling
gemeente

NAW, geslacht, telefoonnummer,
nationaliteit, handtekening,

BSN

5 jaar na vervallen bevoegdheid.
o.b.v. bijlage 6 regeling BRP

Betrokkene, BRP

intern betrokkenen bij het
proces, rechtbank, (b)abs

Nee

Verkiezingen - stempas

Kiezersbestand uitdraaien en op basis van
kiezersbestand stempas versturen aan alle
kiesgerechtigden

Alle kiesgerechtigden voorzien van
een stempas

Burgemeester

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

artt. K1 t/m K11 Kieswet;
artt. K1 en K2 Kiesbesluit
artikel 6, eerste lid onder e
AVG

kiesgerechtigde, Post
NL (of ander gekozen
bedrijf)

NAW, geslacht, geboortedatum

BSN

kiezersbestand vervalt op datum
verkiezingen.

BRP

Postorderbedrijf,
stemgerechtigde,

Nee

Verkiezingen stembureaus

Zoeken, benoemen en uitkeren van
vergoedingen aan stembureauleden

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

art. J11 t/m J14 Kieswet
artikel 6, eerste lid onder e
AVG

burgers en
ambtenaren

NAW, geslacht, geboortedatum,
telefoonnummer, e-mailadres,

BSN

Wordt bewaard tot de volgende
verkiezing en geactualiseerd.
Gegevens van leden die dan niet meer
meedoen, worden verwijderd.

Betrokkene, BRP

intern betrokkenen bij het
proces

Nee

kiesgerechtigde,
gevolmachtigde

NAW, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, kopie ID

BSN

kiezersbestand vervalt op datum
verkiezingen, fysieke ingenomen
stempas wordt direct na inname
vernietigd. Overige bescheiden 5 jaar.
5.1 Selectielijst 2017

Betrokkene(n), BRP

intern

Nee

Burgerzaken: akten
opmaken/corrigeren

Stempas omzetten naar
kiezerspas of volmacht

verzoeker van informatie (een
uittreksel of afschrift) uit de
registers van de burgerlijke stand
voorzien

Bemensen van een stembureau en
College van B&W
benoemen van gekwalificeerde
personen

Aanvrager, partner

Nee

naam, geboortedatum, geboorteplaats,
geslacht, NAW, Telefoonnummer, e-mail
adres, plaats van overlijden

Voor erkenning en naamkeuze geldt
een termijn van 18 maanden nadat
deze als latere vermelding aan de
geboorteakte is geplaatst.

naam, geboortedatum, geboorteplaats,
geslacht

NAW, geboortedatum, geboorteplaats,
geslacht, telefoonnummer, nationaliteit,
bruidspaar, getuigen,
Geboorte conform art. 43 en
handtekening, ouders, partner, voormalige
kinderen, ex-partners,
48 Bbs,
partners, kinderen, verblijfsrecht,
ouders, (b) abs
getuigen, geslachtsnaam, geboortedatum, emailadres

20 jaar

18 maanden ná voltrekking huwelijk
/partnerschap,
BSN,

Verklaring ter voorkoming van
schijnhuwelijken wordt 12 jaar
bewaard (BBS art. 28) Huwelijksakte
wordt eeuwig bewaard

Stempas omzetten naar kiezerspas of
kiesgerechtigde stem uit laten
brengen buiten eigen gemeente of
volmacht afgeven en het verwerken in het
kiezersbestand. Stempas wordt digitaal/fysiek een ander laten stemmen in een
ingenomen
andere gemeente

Burgemeester

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

art. K1 t/m K11 Kieswet;
artt. K1 en K2 Kiesbesluit
artikel 6, eerste lid onder e
AVG

kiesgerechtigheid van
ondersteuner controleren. Inname
voor deelname nieuwe partij aan
verkiezing.

Burgemeester

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG

kiesgerechtigde

NAW, kopie id, geboortedatum, geslacht

Politieke opvatting, (BSN)

tot de nieuwe raad is geïnstalleerd

Betrokkene, BRP

intern

Nee

nvt

voorlopige en definitieve uitslag
van de verkiezing bepalen

Burgemeester

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Hoofdstuk O en P Kieswet

kiesgerechtigde,
politieke partijen met
kandidaten

NAW, geslacht, geboortedatum (van
kandidaten)

Politieke opvatting, (BSN)

3 maanden

Betrokkene, BRP

intern

Nee

nvt

Verkiezingen:
kandidatenlijsten en
ondersteuningverklaring

Controleren gegevens van de kandidaten en
van ondersteuningsverklaringen en inname
van de formulieren

Verkiezingen: controle
stemproces

Innemen van stempassen, uitreiken
stembiljetten, tellen van de stemmen,
processen-verbaal opstellen.
controleren of processen-verbaal goed zijn
ingevuld en alle stempassen en stembiljetten
zijn ingeleverd.
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Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Verwerkingsdoeleinden

Registratie
Naturalisatieverzoeken

Aanvraag van Naturalisatie beoordelen en
doorzetten naar de IND, Organiseren
naturalisatieceremonie voor toegkende
naturalisaties, uitnodigen voor
Naturalisatiedag

Adviseren van minister van
justitie in verband met naturalisatie

Aanvraag bijzondere
bijstand, individuele
studietoeslag & Individuele
inkomenstoeslag

De benodigde bewijsstukken worden bij de
aanvrager opgevraagd. De ontvangen
stukken worden geregistreerd en getoetst
aan de rechtmatigheidseisen. Na het
afhandelen van de aanvraag worden de
stukken gearchiveerd. Voor een toegekende
aanvraag wordt de uitkering betaald.

Vaststellen van rechtmatigheid
voor een uitkering voor bijzondere
bijstand of individuele
inkomenstoeslag

Jeugdgroepenaanpak

Aanvraag van uitkering
voor levensonderhoud
(Participatiewet, IOAW of
IOAZ)

Ontvangst melding cliënt, Intakegesprek,
start zoektermijn, opstellen zoektermijn
verslag, check op inschrijving als
werkzoekende bij UWV, voeren van
begeleidende gesprekken + verslaglegging.
Bij ieder afspraak
sollicitatieactiviteitenoverzicht in ontvangst
nemen, Opdrachtkaart invullen en laten
ondertekenen door cliënt. Na einde
zoektermijn cliënt overdragen naar
betreffende regiogemeente. Dossier
Benodigde bewijsstukken worden bij de
aanvrager opgevraagd. De ontvangen
stukken worden geregistreerd en getoetst
aan de rechtmatigheidseisen. Na het
afhandelen van de aanvraag worden de
stukken gearchiveerd. Voor een lopende
uitkering wordt periodiek de uitkering

Verwerken van persoonsgegevens
om jongeren van 18 - 27 jaar
maximaal te activeren en
ondersteunen bij een aanvraag
levensonderhoud

Opleggen bestuurlijke
boete

Het beoordelen van de redenen
voor het opleggen of afwijken het
opleggen van een boete. En het
oipleggen van een boete.

Tussentijdse beoordeling
lopende uitkering

Uitkeringsadministratie

Uitkeringsgerechtigde
inkomstenvrijlating

Uitkeringsgerechtigde
inkomstenvrijlating
medisch urenbeperkt

Genereren en analyseren
van
managementinformatie.

College van B&W

College van B&W

College van B&W

Rechtmatige grondslag

Toelichting

Betrokkene, BRP,
derden

Intern, IND, korpschef

Nee

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, Divosa Benchmark,
bewindvoerder

Nee

Betrokkene, BRP,
derden

Sociale recherche,
deurwaarders, rechtbank,
ministerie BZK,
gezondheidszorginstellingen,
RDW, inlichtingenbureau, IND,
COA, UWV, politie

Nee

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet
(NOG: bron
detentiegegevens)

CBS, Divosa Benchmark,
bewindvoerder,
Inlichtingenbureau

Nee

De herkomst zoals
deze geregistreerd
worden bij de
verwerking van de
aanvraag waartegen
bezwaar is
aangetekend.

CBS, Divosa Benchmark,
Bezwarencommissie,
Rechtbank, Gemachtigden

Nee

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, Divosa Benchmark,
bewindvoerder

Nee

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, Divosa Benchmark,
bewindvoerder

Nee

CBS, Divosa Benchmark,
bewindvoerder,
Bezwarencommissie,
Rechtbank

Nee

NAW, geboortedatum, kopie ID,
telefoonnummer, e-mailadres, Kenteken

BSN, Gegevens over de
gezondheid, pasfoto,
financiele gegevens

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Participatiewet artikel 12,
35, 36 en 36b, 53a,
paragraaf 6.6
Wet Suwi art. 62

Aanvrager uitkering,
Uitkeringsgerechtigde
n, huisgenoten,
onderhoudsplichtingen
en kinderen

Sociale
Aanvrager,
zekerheidswetgeving, IOAZ, onderhoudsplichtigen,
IOAW, BBZ. Participatiewte inwonenden, derden

Participatiewet artikel 53a,
paragraaf 6.6
Aanvrager uitkering,
IOAW / hst 4, paragraaf 2, Uitkeringsgerechtigde
artikel 14
n, huisgenoten,
IOAZ / hst 4, paragraaf 2, onderhoudsplichtingen
en kinderen
artikel 14
Wet Suwi art. 62
Awb Hoofdstuk 6 en 7
Participatiewet artikel 53a,
64
Bezwaarmaker, derdeWet Suwi art. 62
belanghebbende(n),
is gemeentewet grondslag
gemachtigde(n)
voor bezwaar en beroep?:
actie CJ
Jeugdwet art. 7.4.0
WMO art. 5.1.1

Artikel 18a Participatiewet,
IOAW Artikel 20a
IOAZ Artikel 20a
Wet Suwi art. 62

optiedossiers 12 jaar, Koninklijk
Besluit 110 jaar (bewijs van IND dat
iemand de Ned. nationaliteit krijgt),
kopie van naturalisatieverzoek wordt
vernietigd nadat verzoek is
afgehandeld

BSN, strafrechtelijke
gegevens, strafbare
feiten, pasfoto

aanvragers

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Categorieën van
ontvangers

NAW, geboortedatum, nationaliteit,
geboorteplaats, verblijfsrecht, kinderen,
opleidingen, diploma's, certificaten,
dossiernummer, te. Nummer, emailadres,
kopie-id. (Bijzondere persoonsgegevens,
strafrechtelijke gegevens,
identiteitsgegevens, persoonlijke gegevens,
contactgegevens

Wet op het Nederlandschap

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Herkomst
gegevens

Categorieën van persoonsgegevens

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn

Categorieën van
betrokkenen

NAW, contactgegevens

Medische gegevens,
financiële gegevens,
kopie ID

NAW, geboortedatum, kopie ID,
telefoonnummer, e-mailadres, Kenteken

BSN, Gegevens over de
gezondheid/Actie CJ,
pasfoto, financiele
gegevens, gegevens
detentie

NAW, geboortedatum, kopie ID,
telefoonnummer, e-mailadres, Kenteken

NAW, naamgebruik, huisvesting,
geboortedatum, telefoonnummer, eUitkeringsgerechtigde
mailadres, bankrekeningen, gegevens over
n
inkomen, vermogen en schulden, Kenteken

toekenning 10 jaar
weigering 5 jaar
beëindiging 15 jaar
Zie Selectielijst 2017 8.1/8.2/8.3

10 jaar. 8.1 Selectielijst

toekenning 10 jaar
weigering 5 jaar
beëindiging 15 jaar
Zie Selectielijst 2017 8.1/8.2/8.3

BSN, Gegevens over de
gezondheid, pasfoto,
financiele gegevens,
gegevens detentie

Uiterlijk 2 jaar nadat procedure is
afgehandeld, tenzij langere
bewaarplicht
Zie VWpb art. 39 lid. 5

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

7 jaar

College van B&W

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

College van B&W

NAW, naamgebruik, huisvesting,
Uitkeringsgerechtigde
geboortedatum, telefoonnummer, ePubliekrechtelijke taak (AVG art Participatiewet Paragraaf 6.4
n, huisgenoten,
mailadres, bankrekeningen, gegevens over
onderhoudsplichtingen
6 lid 1 onder e)
WMO art. 2.4.1
inkomen, vermogen en schulden, Kenteken
en kinderen

Vaststellen fraude verstrekte / te
verstrekken uitkering d.m.v.
vergelijking van door de aanvrager College van B&W
opgegeven gegevens met de
feitelijke situatie.

Participatiewet artikel 53a.
paragraaf 6.6
Aanvrager uitkering,
IOAW / hst 4, paragraaf 2,
Uitkeringsgerechtigde
NAW, naamgebruik, huisvesting,
artikel 14
n, huisgenoten,
geboortedatum, telefoonnummer, eIOAZ / hst 4, paragraaf 2,
kinderen,
mailadres, bankrekeningen, gegevens over
artikel 14
onderhoudsplichtingen inkomen, vermogen en schulden, Kenteken
Wet Suwi art. 62
, relaties, getuigen,
Awb paragraaf 5.2
derden
Wetboek van Strafvordering
artikel 141

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

Uitkering: 10 jaar
Zie Selectielijst 2017 12.1.1

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet,
RDW, KVK, DUO,
Belastingdiesnt, SVB,
andere gemeenten,
werkgevers, GGD,
politie, sociale
recherche,
waarnemingen
fraudemedewerker,
energiebedrijven

Het beoordelen van de vastgestelde
rechtmatigheid van een uitkering, door het
De uitkering aan laten sluiten bij
vergelijken van nieuwe of ontbrekende
de rechtmatigheid volgens de
College van B&W
gegevens ten opzichte van reeds ontvangen actuele situatie van de betrokkene.
gegevens.

Participatiewet artikel Artikel
12, 35, 36 en 36b, 53a,
Aanvrager uitkering,
NAW, naamgebruik, huisvesting,
paragraaf 6.6
Uitkeringsgerechtigde
geboortedatum, telefoonnummer, ePubliekrechtelijke taak (AVG art IOAW / hst 4, paragraaf 2,
n, huisgenoten,
mailadres, bankrekeningen, gegevens over
artikel 14
6 lid 1 onder e)
onderhoudsplichtingen inkomen, vermogen en schulden, Kenteken
IOAZ / hst 4, paragraaf 2,
en kinderen
artikel 14
Wet Suwi art. 62

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

Uitkering: 10 jaar
Zie Selectielijst 2017 12.1.1

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, Divosa Benchmark,
bewindvoerder

Nee

Het uitkeren van een
bijstandsuitkering en bijzondere
bijstand aan personen die daar
College van B&W
recht op hebben. En het verwerken
van wijzigingen ten behoeve van
de betaling van uitkeringen.

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Aanvrager uitkering,
NAW, naamgebruik, huisvesting,
Participatiewet art. 12, 35,
Uitkeringsgerechtigde
geboortedatum, telefoonnummer, e36 en 36b & 45
n, huisgenoten,
mailadres, bankrekeningen, gegevens over
IOAW art. 21 en 23
onderhoudsplichtingen inkomen, vermogen en schulden, Kenteken
IOAZ art. 21 en 23
en kinderen

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, Divosa Benchmark,
bewindvoerder

Nee

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Aanvrager uitkering,
NAW, naamgebruik, huisvesting,
Participatiewet art. 31 lid 2
Uitkeringsgerechtigde
geboortedatum, telefoonnummer, esub y
n, huisgenoten,
mailadres, bankrekeningen, gegevens over
IOAW art. 8 lid 2
onderhoudsplichtingen inkomen, vermogen en schulden, Kenteken
IOAZ art. 8 lid 3
en kinderen

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, bewindvoerder

Nee

Aanvrager uitkering,
NAW, naamgebruik, huisvesting,
Uitkeringsgerechtigde
geboortedatum, telefoonnummer, en, huisgenoten,
mailadres, bankrekeningen, gegevens over
onderhoudsplichtingen inkomen, vermogen en schulden, Kenteken
en kinderen

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen, Suwinet

CBS, bewindvoerder

Nee

Het registreren van vorderingen. En het
Het terugvorderen van onterecht
Terugvordering onterechte
verwerken en organiseren van vorderingen of of juist uitgekeerde betalingen en
betalingen
boetes.
boetes.

Toezicht op lopende
uitkering

Burgemeester

Vaststellen van rechtmatigheid van
College van B&W
uitkering levensonderhoud

Het behandelen van een bezwaarschriften
Bezwaar en beroep
van de betrokkene op een gemeentelijk
procedure uitkering,
besluit. Het behandelen van een bezwaar- of Het behandelen van een bezwaar,
Bezwaar en beroep
ingediend door de betrokkene, en
beroepsschrift van de betrokkene op een
procedure Participatiewet,
gemeentelijk besluit. Het behandelen van een
eventuele vervolgprocedures.
IOAW, IOAZ, BBZ,
minimabeleid, Jeugdwet & ingediend bezwaar van de betrokkene op een
gemeentelijk besluit.
WMO

Het beoordelen van nieuwe gegevens of
informatie m.b.t. een boetewaardige
gedraging. En het opleggen van een
bestuurlijke boete.

Eindverantwoor
delijke

Doorgifte aan
Indien van toepassing
indien van
een derde land Samenwerkende partijen Indien van toepassing toepassing Verdere
of
Gezamenlijke
verwerking
+
verantwoordelijkheid? (niet conform doel,
internationale
Convenant /
organisatie?
privacyprotocol?
wel verenigbaar)

Indien van toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens t.b.v.
vaststellen evt. fraude op grond van
Participatiewet, IOAW, IOAZ

Het verwerken en betaalbaar stellen van
nieuwe aanvragen en wijzigingen van
uitkeringen.

Het beoordelen van de rechtmatigheid van
een verzoek om inkomensvrijlating

Het beoordelen van de rechtmatigheid van
een verzoek om inkomensvrijlating wegens
medische urenbeperking.

Uitstroom uit de uitkering
bevorderen door niet het volledige
inkomen van de betrokkene op de
uitkering te verrekenen.

Uitstroom uit de uitkering
bevorderen door niet het volledige
inkomen van de betrokkene op de
uitkering te verrekenen.

College van B&W

College van B&W

Het systematisch organiseren en analyseren
Het anoniem analyseren van
van gegevens over aantallen, frequentie en
gegevens ter beoordeling en
College van B&W
afhandeling(tijden) van aanvragen en
verbetering van de bedrijfsvoering.
wijzigingen.

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

AVG art. 5 onder 1 b. en art. 89

Artikel 31 lid 2 sub n
Participatiewet
artikel 8 lid 7 IOAW
artikel 8 lid 11 IOAZ

personen die een
voorziening hebben
aangevraagd,
(hebben) ontvangen
in het sociaal domein

n.v.t.

BSN, medische
gegevens, detentie,
kopie ID

Zie Selectielijst 2017 12.2.5

Uitkering: 10 jaar
Zie Selectielijst 2017 12.1.1
WMO & Jeugdwet: 15 jaar of zoveel
langer als redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017 12.1.2

10 jaar
Zie Selectielijst 2017 8.1

toekenning 10 jaar
weigering 5 jaar
beëindiging 15 jaar
Zie Selectielijst 2017 8.1/8.2/8.3

toekenning 10 jaar
weigering 5 jaar
beëindiging 15 jaar
Zie Selectielijst 2017 8.1/8.2/8.3

n.v.t.

Suite voor het
Gemeenteraad, College van
Sociaal Domein of
B&W, Directie, Management,
Ket2Jongerenmonitor
Beleidsmedewerkers.

nvt

Nee

4

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Contractmanagement

Verwerkingsactiviteit

Op clientniveau aanbiedingen offertes
Contracten afsluiten (en beheren)
beoordelen, eventueel overeenkomst maken,
voor voorzieningen voor inwoners
voortgang van uitvoering contract controleren

Casusregie Sociale teams

Het registreren van de situatie in een
statusdocument.

Subsidieverlening
restauratiekosten
monumenten en
beeldbepalende panden

De benodigde beswijsstukken worden bij de
aanvrager opgevraagd. De ontvangen
stukken worden geregistreerd en getoetst
aan de rechtmatigheidseisen. Na het
afhandelen van de aanvraag worden de
stukken gearchiveerd. Voor een toegekende
aanvraag wordt de parkeerkaart gemaakt en
uitgegeven of de bebording voor de
parkeerplaats geplaatst.

Jeugdwetvoorziening

Het beoordelen van de situatie. Opstellen van
een ondersteuningsplan, registreren besluit.
De zorgovereenkomst ingediend bij de SVB
akkorderen. Wanneer nodig melding maken
RvK. Beschikking en initieren van
berichtenverkeer en factuurafhandeling

De benodigde bewijsstukken worden bij de
aanvrager opgevraagd. De ontvangen
stukken worden geregistreerd en getoetst
aan de rechtmatigheidseisen. Na het
afhandelen van de aanvraag worden de
Aanvraag leerlingenvervoer
stukken gearchiveerd. Voor een toegekende
aanvraag worden de gegevens voor de
vervoersvoorziening verstuurd aan de
vervoerder
Beheren lopende
voorzieningen
leerlingenvervoer

Uitvoering Leerplichttaken

Verstrekking
Loonkostensubsidie

Het vastleggen van gegevens van de
loonwaarde, arbeidsovereenkomst en
loonkostensubsie van de betrokkene.

Trajectbegeleiding voor
uitkeringsgerechtigden,
doelgroepenregister,
NUGgers

Het begeleiden van betrokkene in het reintegratietraject naar de arbeidsmarkt. En
ondersteunende activiteiten organiseren en
betalen.

Betalingsadministratie

Toezicht op lopende
voorziening

Belastingen controle
gegevens

Vaststellen rechtmatigheid van
ontvangen gehandicapte
parkeerkaart of -plaats

Voorzien van zorg en
ondersteuning aan een jeugdige
betrokkene met een beperking of
opgroeiproblemen en het gezin

Beoordelen van rechtmatigheid
voor de vervoersvoorziening en
organiseren van het vervoer voor
leerling.

De leerplichttaken zijn er op
gericht schoolverzuim en
vroegtijdig schoolverlaten te
voorkomen en te herstellen, zodat
zo veel mogelijk leerlingen in staat
zijn een startkwalificatie te
behalen.

Het voorzien van financiele
ondersteuning voor de werkgever
die een betrokkene in dienst heeft
met een lagere loonwaarde.

Een betrokkene wordt weer actief
op de arbeidsmarkt.

Het beoordelen van de situatie. Opstellen van Vaststellen van het recht op zorg
een ondersteuningsplan, registreren besluit.
en ondersteuning aan een
De zorgovereenkomst ingediend bij de SVB betrokkene met een beperking ten
behoeve van participatie in de
akkorderen. Beschikking en initieren van
samenleving.
berichtenverkeer en factuurafhandeling

Verwerken en betaalbaar stellen facturen
(declaraties)

Matching van facturen/declaraties
met de afgegeven indicatie

Toezicht op doelmatigheid, rechtmatigheid en
kwaliteit van maatwerkvoorzieningen

Toezicht op calamiteiten binnen
verstrekking van
maatwerkvoorzieningen.
Daarnaast pro actief en
signaalgestuurd toezicht houden
op de doelmatigheid,
rechtmatigheid en kwaliteit van
maatwerkvoorzieningen

Aanvrager levert bewijsstukken aan over de
financiele situatie. De ontvangen stukken
worden geregistreerd en getoetst aan de
Aanvraag Meedoenbonnen
rechtmatigheidseisen. Na het afhandelen van
& Zwemslagregeling
de aanvraag worden de stukken
(diploma A garantie en
gearchiveerd. Voor een toegekende aanvraag
kledingbon)
worden de bonnen verstuurd aan de
aanvrager.
Belastingen
wijzigingsprocessen
beheren en uitvoeren

De situatie van de betrokkenen in
kaart brengen voor- of nadat een
familiegroepsplan is opgesteld of
een voorziening is ingezet.

Het beoordelen van informatie en signalen die
plaatsingen tijdens en invloed hebben op de Het werkelijke leerlingenververoer
vervoersvoorziening. En indien noodzakelijk
continu aan laten sluiten op de
de organisatie vervoersvoorziening
rechtmatig verleende voorziening.
aanpassen.

onderzoek naar verzuim, rapportage over
verzuim, onderbouwen en terugkoppelen
sanctie, signaleren en doorverwijzen.

WMO voorziening

Verwerkingsdoeleinden

Het rechtmatig uitgeven van
Meedoen- of Zwemslagbonnen

Betalen, invorderen en bewaken
van de inning. Ondersteunen
Koppelen Kadastergegevens; binnenhalen
financiële processen. Beheren
bouwvergunningen, muteren taxatiebruto/netto verwerking.
onderdelen; PMA-HIF; i-WOZ ; koppelen BAGDebiteuren, crediteuren,
gegevens
budgettering, declaraties en
facturen boekhouding etc
Bepalen juiste vermelding van gebruikers
zodat deze aan het juiste object gekoppeld
kunnen worden
Verwerken koppeling Burgerzaken; KvKmutaties verwerken; leegstandcontrole

zorgen voor juiste, tijdige en
evenwichtige belastingheffing

Eindverantwoor
delijke

College van B&W

Categorieën van
betrokkenen

Rechtmatige grondslag

Toelichting

Overeenkomst (AVG art 6 lid1
onder b)

Artikel 10d Participatiewet
WMO 2015 art. 5.1.1, 5.2.1,
5.2.9
Jeugdwet art. 7.4.0, 7.2.2,
7.3.8, 7.4.1, 7.4.4

Inwoners,
hulpverleners,

Jeugdwet art. 7.4.0
WMO art. 5.1.1

College van B&W

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

College van B&W

Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer art. 49
Regeling
gehandicapteparkeerkaart
Publiekrechtelijke taak (AVG art
Beleidsregel
6 lid 1 onder e)
Gehandicaptenparkeerkaart
(GPK) en
Gehandicaptenparkeerplaats
(GPP) gemeente
Noordoostpolder 2014

Categorieën van persoonsgegevens

Indien van toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

NAW, geboortedatum

BSN

Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen, kinderen,
familie, personen uit
het persoonlijke
netwerk van de
betrokkene,

NAW, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, financiële gegevens

BSN, Gegevens over de
gezondheid, Religieuze
of levensbeschouwelijke
overtuigingen

Aanvragers

NAW, geboortedatum, kopie ID,
telefoonnummer, e-mailadres, Kenteken

BSN, Gegevens over de
gezondheid, pasfoto

Bewaartermijn

Aangegaan: 7 jaar
Zie Selectielijst 2017 12.1.5 / 16.1.1
Niet doorgegaan 1 jaar
Zie Selectielijst 20107 16.2.1

15 jaar of zoveel langer als
redelijkerwijs…
Zie Selectielijst 2017 3.1.4/ 3.1.5

1 jaar
Zie Selectielijst 2017 8.1.14

Aanvrager, Melder,
betrokkene, kinderen,
ouders, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams, Hulpverleners

NAW, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, financiele gegevens, geslacht

BSN, verder alleen
indirecte
gezondheidsgegevens
(nl. de beschikkingen)

15 jaar of zoveel langer
alsredelijkerwijs noodzakelijk
Zie Selectielijst 2017 8.1.2, Zie
Selectielijst 2017 3.1.4/ 3.1.5

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)/ grondslag
gegevens kinderen / grondslag

Verordening
leerlingenvervoer gemeente
Noordoostpolder
Ouders/voogden,
leerling, vervoerder &
Wet op het primair
, school tussenpartij
onderwijs
Wet op het voortgezet
onderwijs

NAW, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, financiële gegevens

BSN, Gegevens over de
gezondheid

Max 2 jaar na het eindigen van het
schooljaar waarop de verstrekking
betrekking heeft
Zie VWpb Artikel 21,

College van B&W

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Verordening
leerlingenvervoer gemeente
Noordoostpolder Wet op het
primair onderwijs
Wet op het voortgezet
onderwijs

NAW, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, overige gegevens die in een
klacht zijn opgenomen

BSN, financiële
gegevens, medische
gegevens

Max 2 jaar na het eindigen van het
schooljaar waarop de verstrekking
betrekking heeft
Zie VWpb Artikel 21,

College van B&W

Leerplichtwet 1969 art. 16,
Leerlingen,
Wet op het voortgezet
NAW, geboortedatum, telefoonnummer, eonderwijs artikel 118h,Wet ouders/voogden, nietmailadres, geslacht, gegevens over
Publiekrechtelijke taak (AVG art
leerplichtingen onder verzuim, opleidingsgegevens, nationaliteit,
op de expertise centra Art
6 lid 1 onder e)
23 zonder
162 b, Wet educatie en
persoonsgegevens ouders, vaststellen
beroepsonderwijs Art. 8.3.2.
startkwalificatie
maatregel
Ambtsinstructie

BSN

19 jaar, na geboortedatum leerling,
Zie Selectielijst 2017 12.1.3. Voor
RMC: 21 jaar na geboortedatum
leerling. Zie selectielijst 2017 11.1.9

College van B&W

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Artikel 10d Participatiewet

inwoners, werkgevers, NAW, geboortedatum, telefoonnummer, eWerkcorperatie
mailadres, arbeidsvermogen, geslacht

BSN

10 jaar Zie Selectielijst 2017 8.1

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Participatiewet art 7, 8a
IOAW art. 36
IOAZ art. 36
Wet Suwi art. 54 en 62

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Publiekrechtelijke taak (AVG art
6 lid 1 onder e)

Jeugdwet art. 7.4.0
BW 1:240

WMO 2015 artikel 5.1.1

WMO 2015 artikel 5.1.1

WMO 2015 art. 6,1

Beleidsregel Mee[r]doen,
WMO 2015, Beleid
Zwemslagregeling,
participatiewet

Ouders/voogden,
leerling, vervoerder

uitkeringsgerechtigde
n, NUGger, personen
die zij opgenomen in
het
doelgroepenregister
Aanvrager, Melder,
betrokkene, familie,
personen uit het
persoonlijke netwerk
van de betrokkene,
medewerkers sociale
teams, Hulpverleners
Aanvrager, Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen, kinderen,
familie, personen uit
het persoonlijke
netwerk van de
betrokkene,
medewerkers sociale
teams
Hulpverleners
Aanvrager,
Melder,
Personen die een
voorziening
ontvangen, kinderen,
familie, personen uit
het persoonlijke
netwerk van de
betrokkene,
medewerkers sociale
teams Hulpverleners

Aanvrager, kinderen,
verenigingen

NAW, geboortedatum, nationaliteit,
telefoonnummer, e-mailadres,
arbeidsvermogen, opleidingsgegeven

NAW, geboortedatum, geslacht,
telefoonnummer, e-mailadres,

NAW, naamgebruik, huisvesting,
geboortedatum, telefoonnummer, emailadres

NAW, naamgebruik, huisvesting,
geboortedatum, telefoonnummer, emailadres

NAW, geboortedatum, kopie ID,
telefoonnummer, e-mailadres,

Doorgifte aan
Indien van toepassing
indien van
een derde land Samenwerkende partijen Indien van toepassing toepassing Verdere
of
Gezamenlijke
verwerking
+
verantwoordelijkheid? (niet conform doel,
internationale
Convenant /
organisatie?
privacyprotocol?
wel verenigbaar)

Herkomst
gegevens

Categorieën van
ontvangers

Gemeente (uit
aanvraag),
Zorgaanbieders

Zorgaanbieder

Nee

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

Sociale team

Nee

Betrokkene, BRP

intern

Nee

Betrokkenen,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur,

CAK, Zorgaanbieder, SVB. In
geval van melding RvK:
Interventieoverleg, Samen
Veilig, Veilig Thuis, Politie,
GGD, Maatschappelijk Werk,
melder (gemeente, Sociale
Teams). Aandacht

Nee

Betrokkene, BRP,
Uitvoerders leerlingenvervoer,
DUO, ouders, school

Nee

Uitvoerders leerlingenvervoer,
OVB

Nee

Maatschappelijk werk, GGD,
verwijsindex, RvK, Politie, OM,
betrokkene, BRP,
zorgaanbieders,
Suwinet, DUO,
zorgadviesteams, SVB, onafh.
leerplichtambtenaar.
Psycholoog, sociaal recherche,
Ouders
Wijkagent, school, RMC,
Sociale Teams

Nee

Betrokkene, BRP

Betrokkene, BRP,
Werkcorperatie,
werkgever

Werkcorporatie, Werkgever,
CBS, Divosa Benchmark,
Inlichtingenbureau

Nee

Financiële gegevens

10 jaar
Zie Selectielijst 2017 8.1

Betrokkene, BRP

Werkcorporatie, Werkgever,
Aanbieder
ondersteuning/opleiding, CBS,
Divosa Benchmark

Nee

BSN

15 jaar of zoveel langer als
redelijkerwijs noodzakelijk
Zie Selectielijst 2017 8.1.1 /8.1.2

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

CAK, zorgaanbieder, SVB

Nee

BSN, medische
gegevens, financiële
gegevens

15 jaar of zoveel langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017 8.1.2

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

CAK, aanbieders middel,
berichtenverkeer, SVB

Nee

BSN, medische
gegevens, financiële
gegevens

15 jaar of zoveel langer als
redelijkerwijs...
Zie Selectielijk 2017 12.1.2 / 12.2.6

Betrokkene,
Basisregistratie
Personen,
Zorgaanbieder,
Medisch adviseur

CAK, aanbieders middel,
berichtenverkeer, SVB

Nee

Betrokkene,
BRP,Suwinet

Sportvereniging,
cultuurinstelling, Zwembad,
winkel.

Nee

BSN, Gegevens over de
gezondheidpasfoto,
financiele gegevens

Chronisch zieken: 15 jaar of zoveel
langer als redelijkerwijs...
Zie Selectielijst 2017 8.1.2
Jongeren & ouderen:10 jaar
Zie Selectielijst 2017 8.1

Nee

Zwemslag:5 jaar
Zie Selectielijst 2017 5 1

College van B&W

College van B&W

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Uitvoeringswet WOZ,
belastingplichtige,
Gemeentewet, 6 lid 1 sub c natuurlijke personen,
AVG
bedrijven, instellingen

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
gemeentewet,
uitvoeringswet,
Belastingverordening

belastingplichtige,
natuurlijke personen,
bedrijven, instellingen

NAW, geboortedatum, geslacht,
contactgegevens, KvK gegevens, BTW
gegevens

BSN, financiële gegevens

7 jaar na het vervallen van de
financiele verplichting. 19.1
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP,
Kadaster,
Handelsregister

Gemeentelijk deurwaarder,
curator, accountant, RBD,
waterschap, betrokkene

Nee

nee

NAW, geboortedatum, geslacht,
contactgegevens, KvK gegevens, BTW
gegevens

BSN, financiële gegevens

7 jaar na het vervallen van de
financiele verplichting. 19.1
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP,
Kadaster,
Handelsregister

intern

Nee

nee

5

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Verwerkingsdoeleinden

Uitvoeren WOZ (taxatie)

Taxeren WOZ-waarde, opstellen en definitief
maken taxatieverslag. Digitaal delen met
betrokkene (achter Digi-d)

Heffen van gemeentelijke
belastingen, belastingheffingen
van waterschap en
rijksbelastingdienst

Bezwaarschriften
gemeentelijke belastingen
en WOZ

Bezwaarschriften tegen gemeentelijke
belastingen en WOZ-waarde afhandelen.
Afhandelen eventueel beroep n.a.v.
bezwaarschrift (inclusief hoger beroep en
cassatie)

Heffingen en
invorderingsadministratie

Opstellen, registeren en maken van
aanslagbiljet m.b.t. gemeentelijke
belastingen
Invorderen en eventuele aanmaningen,
automatische incasso aanmaken

Betalingen aan derden
verrichten

Signaal voor betaling wordt gegeven door
derde middels factuur, declaratie, batch.
Applicatie met betalingen opstarten, betaling
klaarzetten, goedkeuren van betaling.
Betaling doorgeven aan bank.

Betalingen verrichten zodat
rechthebbenden worden betaald

Debiteurenbeheer

Rekening wordt niet betaald,
herinnering/aanmaning sturen, afhankelijk
van de reactie contact opnemen met de
debiteur en in overleg met debiteur
betalingsregeling treffen, dwangbevel
uitvoeren, overdragen deurwaarder,
eventueel loonvordering, bij geen betaling
oninbaar verklaren en afboeken

Zorgen dat er voldaan wordt aan
de betalingsverplichting

Administratie
kwijtscheldingen

behandelen verzoeken kwijtschelding.
Gegevens doorzetten naar Inlichtenbureau,
vasstellen van kwijtscheling, brieven
versturen naar inwoners.

Kwijtschelden van gemeentelijke
belastigen om inwoners met laag
inkomen tegemoet te komen

Het behandelen van geschillen
omtrent WOZ taxatie

Heffen van gemeentelijke
belastingen en invorderen van
belastinggelden en
invorderen en kwijtschelding
privaatrechtelijke vorderingen.

Eindverantwoor
delijke

Toelichting

Categorieën van
betrokkenen

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet Woz, Gemeentewet

Eigenaar, gebruiker
onroerende zaak

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet Woz, Gemeentewet,
Algemene Termijnenwet

Eigenaar, gebruiker
onroerende zaak,
belanghebbenden
(zoals erven)

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Gemeentelijke
belastingverordeningen,
Wet WOZ, AWB, WWB,
Verordening
toeristenbelasting,

Eigenaar, gebruiker
onroerende zaak,

NAW, geboortedatum, geslacht,
contactgegevens, KvK gegevens, BTW
gegevens, autogegevens

BSN, financiële gegevens

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Invorderingswet 1990 en
uitvoeringsregelingen,
Kwijtscheldingsbesluit,
Leidraad invordering 2007

medewerkers NOP,
inwoners, bedrijven,

NAW, geslacht,
geboortedatum,contactgegevens, KvK
gegevens, BTW gegevens

BSN, financiële gegevens

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Besluit begroting en
verantwoording

Debiteur (inwoners,
bedrijven), gemeente

NAW, geboortedatum, geslacht,
contactgegevens, KvK gegevens, BTW
gegevens

BSN, financiële
gegevens, eventuele
detentie

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Invorderingswet 1990 en
uitvoeringsregelingen,
Kwijtscheldingsbesluit,
Leidraad invordering 2008

Aanvrager, Gemeente,
Inlichtingenbureau

NAW, geboortegegevens, autogegevens,
zorgverzekering, hypotheek,
inkomensgegevens

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Gemeentelijke
belastingverordeningen,
Wet WOZ, AWB, WWB,
Verordening
toeristenbelasting,

inwoners, bedrijven,
gemeente

Naam

Natuurlijke personen
of bedrijven,
overheidsinstellingen

NAW, geboortedatum, geslacht,
contactgegevens, KvK gegevens, BTW
gegevens

BSN, financiële gegevens

Debiteur, crediteur

NAW, geboortedatum, geslacht,
contactgegevens, KvK gegevens, BTW
gegevens

BSN, financiële gegevens

College van B&W

College van B&W

College van B&W

College van B&W

binnengekomen betalingen (soms
automatisch) aan de juiste aanslag koppelen,

Betaling van gemeentelijke
belastingen in het systeem
verwerken

Crediteurenbeheer

Aanmaken van een crediteur, het inboeken
van de factuur, het doorboeken en betaalbaar
stellen van de goedgekeurde factuur, het
archiveren van de factuur.

Betaling en juiste registratie van
facturen

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Besluit begroting en
verantwoording

Interne controle ( financiële
rechtmatiogheidscontrole)

Uitvoeren interne controle op (veelal
materiële) processen in de gemeentelijke
interne organisatie

Toetsen op financiele
rechtmatigheid

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Besluit begroting en
verantwoording

Salarisadministratie

Correcte uitbetaling salarissen,
vergoedingen, uitkeringen aan
vaste medewerkers

Inzicht verschaffen in kwaliteit,
Structureel vragen naar en vastleggen van
doelmatigheid en rechtmatigheid
Doelmatigheidsonderzoek
clientervaringen. Koppelen van de ervaringen,
van geleverde Wmo- en Jeugdzorg
Sociaal Domein
gegevens over beschikkingen en betalingen
op basis van beschikking

Registratie verloren of
gevonden voorwerpen

Registreren, bewaren, publiceren,
retourneren, vernietigen van gevonden
voorwerpen (extern)

NAW, Objectgegevens,

BSN, A-nummer,
Financiële gegevens

Rechtmatige grondslag

Verwerken ontvangst
belastinggelden

Salarisadministratie. Berekenen, vastleggen
en betalen van salarissen, vergoedingen etc.

Categorieën van persoonsgegevens

Indien van toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

College van B&W

College van B&W

Wettelijke verplichting

Wet op Loonbelasting

college van B&W

Wettelijke taak,
Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang,

Jeugdwet Artikel 2.10, Wmo
artikel 2.5.1; Artikel 5 lid 1
sub b AVG, art. 89 AVG (wet
voor toetsen
rechtmatigheid)

Beheren van verloren en gevonden
College van B&W
voorwerpen

Wettelijke verplichting

Medewerkers,
raadsleden, college
van B&W, oud
wethouders

Inwoners,
zorgverlenende
partijen,

BW art. 5

Burgers
Medewerkers

NAW, Kvk gegevens

NAW, geboortedatum, nationaliteit,
geslacht, betrekkingsomvang,
verzekeringen

geslacht, geboortedatum

Bewaartermijn

Herkomst
gegevens

Categorieën van
ontvangers

maximaal 12 jaar

Betrokkene, BRP,
Kadaster,
Handelsregister

Betrokkene, Waterschap,
Belastingdienst,
Waarderingskamer
(toezichthouder)

Nee

maximaal 12 jaar.

Betrokkene, BRP,
KvK

Belastingdienst, Waterschap,
Betrokkene, Rechtbank

Nee

maximaal 10 of 12 jaar

Betrokkene, BRP,
Kvk,

Eigenaar, belastingdienst,
Waterschap,
Inlichtingenbureau

Nee

Maximaal 10 jaar

7 jaar na het vervallen van de
financiele verplichting. 19.1
Selectielijst 2017

BSN, Financiele gegevens

Betrokkene, BRP

Gemeentelijk deurwaarder,
curator, Wettelijk
vertegenwoordiger

Nee

Betrokkene,
Inlichtingenbureau,
BRP

Inlichtingenbureau,Betrokkene

Nee

Betrokkene

Gemeente

Nee

7 jaar. 18.1 Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Natuurlijke personen ,
bedrijven, gemeentes,
Belastingdienst, Provincie,
Rijksoverheid

Nee

10 jaar. 25.1 Selectielijst 2017

intern

Gemeentelijk deurwaarder,
curator, accountant, RBD,
waterschap

Nee

7 jaar. 6.1.1. Selectielijst 2017

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioneerden,
raadsleden, college
van B&W BRP

UWV, ABP, verzekeraars,
belastingdienst

Nee

Maximaal 10 jaar

Gezondheidsgegevens,
financiële gegevens

betrokkene

Intern (gepseudonimiseerd),
Raad (geanonimiseerd)

Nee

Burger, Politie

Politie, Rechtmatige eigenaar

Nee

Nee

NAW
Telefoonnummer
E-mail

Conform artikel 5:6 BW afhankelijk
van de waarde van de zaak: Boven de
450 euro één jaar.
1 jaar na het verstrijken van
hierbovengenoemde termijn
venietigen

NAW, contactgegevens,geboortedatum

5 jaar; met financiële consequenties 7
jaar; via
Ombudsman 10 jaar

klagers, BRP

Betrokken afdeling,
Klachtencoordinator,
Manager betreffende
medewerker

Klachtenregistratie en
klachtenafhandeling

Het opzoeken, beantwoorden, registeren en
afhandelen van de klacht van de inwoner of
ondernemer

Registreren en controleren
afhandeling klachten, analyse

College van B&W

Wettelijke verplichting

Art. 9:2 Awb

klanten,
vragenstellers

Bewonersparticipaties

communicatie naar burgers; hanteren van
presentielijst op informatiebijeenkomst
brief opstellen
koppelen aan adressen
stukken ter archivering aanbieden

Beleidsontwikkeling, communicatie
met deelnemers. Burgers laten
deelnemen aan het maken of
toetsen van nieuwe of bestaande
plannen en beleid.
Burgerinitiatieven en -participatie.

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Inspraakverordening

omwonenden,
belanghebbenden

NAW, geboortegegevens, contactgegevens,
geslacht

opvattingen

1 jaar. 20.1 Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Medewerkers

Nee

Overeenkomst

Art. 160 lid 1 sub e
Gemeentewet,
Art. 6 eerste lid sub b en e
AVG,
Uitvoering grondbeleid

Kopers en
belangstellenden
onroerend goed

NAW, contactgegevens, overeenkomst, KVK
gegevens

BSN

Archiefwet 1995 artikel 5,
bewaartermijn:
voor altijd

Betrokkene, BRP

intern

Nee

College van B&W

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Art. 160 lid 1 sub e
Gemeentewet,
Art. 6 eerste lid sub b en e
AVG,
Uitvoering grondbeleid

Gebruikers / huurders
NAW, contactgegevens, overeenkomst, KVK
en bezoekers, kopers
gegevens
en belangstellenden

BSN

Archiefwet 1995 artikel 5,
bewaartermijn:
voor altijd

Betrokkene, BRP

intern

Nee

College van B&W

Overeenkomst

Artikel 6 lid 1 sub b AVG

NAW, contactgegevens, overeenkomst, KVK
gegevens

BSN

Intern

intern

Nee

Opstellen koopovereenkomst, verzending
Vastgoedontwikkeling: aan- (concept)overeenkomst ter beoordeling resp.
vastgoedontwikkeling, aan- en
en verkoop
ter ondertekening, concept notariële akte
verkoop (b.v. woningbouwkavels)
beoordelen, versturen volmacht,stukken ter
archivering aanbieden
Onderhouden gebouwinformatie (oppervlakte,
vastgoedontwikkeling, aan- en
bouwjaar, gebruiksdoel etc.), terugmeldingen
verkoop, Registratie van
verwerken, registratie gemeentelijk vastgoed,
Vastgoedontwikkeling en gemeentelijke vastgoed
Verhuur, verkoop gemeentelijk vastgoed:
Beheer
eigendommen en de daarbij
opstellen overeenkomst verzending
horende overeenkomsten. Niet
overeenkomst ter ondertekening stukken ter
vastleggen objecten zelf (BAG)
archivering aanbieden uitvoeren
overeenkomst: versturen nota en innen
Verhuur van
sportgebouwen

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk
voor het maken van roosters voor de verhuur
van gemeentelijke sporthallen aan
particulieren en rechtspersonen en het
voldoen van betalingen

Het maken van roosters voor de
verhuur van sporthallen en het
voldoen van betalingen van
huurders

College van B&W

Huurders

nee

Nee

Betrokkene, BRP

Maximaal 5 jaar volgens
BSN, financiële gegevens invorderingswet. 7 jaar conform 6.1.1.
Selectielijst 2017

financiële gegevens
(bank. Rek nummer)

Doorgifte aan
Indien van toepassing
indien van
een derde land Samenwerkende partijen Indien van toepassing toepassing Verdere
of
Gezamenlijke
verwerking
+
verantwoordelijkheid? (niet conform doel,
internationale
Convenant /
organisatie?
privacyprotocol?
wel verenigbaar)

deels wettelijke
verplichting, deels
niet wettelijk verplicht
maar wel verenigbaar
met doel

6

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Verwerkingsdoeleinden

Grondexploitatie contractvorming

opstellen conceptovereenkomst
mailen concept ter beoordeling aan
SO/VTH, contractant
verzending overeenkomst ter ondertekening
ter inzage legging overeenkomst
stukken ter archivering aanbieden

rechtmatige grondexploitatie

Afhandelen
planschadeaanvragen

Schriftelijk informeren over procedure ,
inschakelen externe adviseur, opdracht aan
externe adviseur
opdracht tot betaling schadebedrag, stukken
ter archivering aanbieden

Registreren van
planschadeaavragen, het
beoordelen daarvan en het
reageren op aanvragen.

Registratie
klantencontacten
Economische zaken

Het registreren van klantgegevens en
contacten. Relatiebeheer, CRM,
klantcontacten. Versturen van mailings

Het onderhouden van relaties met
zakelijke klanten en organisaties.

Eindverantwoor
delijke

Doorgifte aan
Indien van toepassing
indien van
een derde land Samenwerkende partijen Indien van toepassing toepassing Verdere
of
Gezamenlijke
verwerking
+
verantwoordelijkheid? (niet conform doel,
internationale
Convenant /
organisatie?
privacyprotocol?
wel verenigbaar)

Categorieën van persoonsgegevens

Indien van toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Bewaartermijn

Herkomst
gegevens

Categorieën van
ontvangers

Kopers, verkopers,
belangstellenden
onroerend goed

NAW, contactgegevens, overeenkomst, KVK
gegevens

BSN

Archiefwet 1995 artikel 5,
bewaartermijn:
voor altijd

intern

intern

Nee

Categorieën van
betrokkenen

Rechtmatige grondslag

Toelichting

Raad

Overeenkomst

Art. 160 lid 1 sub e
Gemeentewet,
Art. 6 eerste lid sub b en e
AVG,
Uitvoering grondbeleid

Raad

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Awb

Belanghebbende

NAW, contactgegevens

7 jaar. 6.1.1. Selectielijst 2017

aanvrager, extern
bureau,

Intern, eventueel
ketenpartners

Nee

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
bevordering van het
ondernemersklimaat (sociaal
economisch beleid 20152018)

Ondernemers,
medewerkers
gemeente, KvK

NAW, contactgegevens, zaakinhoudelijke
gegevens, functie

Niet langer dan noodzakelijk voor doel

Betrokkene, KvK

Ondernemers

Nee

wel

NAW, emailadres, telefoonnummer

10 jaar. 8.1 Selectielijst 2017

Ondernemer,
instelling,

ambtenaren, bestuurders,
bedrijven en organisaties

Nee

wel

College van B&W

Ontwikkelen van
gemeentebeleid

Overleggen, verslagen maken en versturen,
archiveren

Beleidsontwikkeling om tot goed
gemeentelijk beleid te komen

College van B&W

Wettelijke verplichting,
Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub a/c/e
AVG,
WMO, Participatiewet

Bestemmingsplan opstellen
en vaststellen

Aanvragen voor bestemmingsplannen
behandelen.

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Afdeling 3.4 Awb

Indieners van een
zienswijze

NAW, contactgegevens

Archiefwet 1995 artikel 5,
bewaartermijn:
voor altijd.

Betrokkene, BRP

Intern, belanghebbende,
ketenpartners

Nee

Beroepsprocedure tegen
bestemmingsplan of
uitwerkingsplan en
wijzigingsplan

Door Raad van State gevraagde informatie
opsturen, verweerschrift met daarin reactie
op beroepschriften naar Raad van State
sturen, zitting bij Raad van State

Aanvragen voor
bestemmingsplannen behandelen
en betrokkenen en externe
partijen informeren.

inwoners,
belanghebbenden,
ambtenaren,
bestuurders, bedrijven
en organisaties,
Ervaringsdeskundigen

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Artikel 108 juncto artikel
160 eerste lid van de
Gemeentewet

Verzoeker

NAW, contactgegevens

Permantent bewaren. 13.1.3
Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Intern, Advocaten, Rechtbank

Nee

Principeverzoek
bestemmingsplan

Aanvraag principeverzoek behandelen

Een principebesluit nemen op
bepaalde plannen van een
aanvrager

College van B&W

Algemeen belang

Uitvoeren voortoetsing
slagingskans
bestemmingsplan

Aanvrager

NAW, contactgegevens

Betrokkene, BRP

Intern, Ketenpartners
(overheid/externe
adviesbureaus)

Nee

Zienswijzen
bestemmingsplannen

Behandeling zienswijzen (beantwoorden
zienswijzen en verzenden zienswijzennota),
Opstellen ruimtelijke onderbouwing en
behandeling van zienswijzen op
ontwerpbesluit t.b.v. omgevingsvergunning
voor het afwijken van het bestemmingsplan

Behandelen zienswijze

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Afdeling 3.4 Awb

Aanvrager

NAW, contactgegevens

maximaal 20 jaar. 6.2.1. Selectielijst
2017

Betrokkene, BRP

Intern, belanghebbende /
ketenpartners

Nee

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wegenverkeerswet artikel
15, BABW paragraaf 5

Aanvrager

NAW, contactgegevens

1 jaar na het nemen van het besluit.
9.1 Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Intern, belanghebbende,
ketenpartners

Nee

College van B&W

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Subsidieregeling
Toekomstfonds 2017.

Aanvrager

NAW, contactgegevens

7 jaar. 8.1.8 Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Beleidsmederwerker RO

Nee

Wettelijke verplichting

Artikel 6c AVG, Wabo,
Woningwet, Bouwbesluit
2012, APV,
Bomenverordening
Noordoostpolder 2005,
Gemeentewet
APV, Activiteitenbesluit, Wet
Milieubeheer

Aanvrager,
bezwaarmaker,
omwonende,
omgevingsdienst,
Wethouder, Raad

NAW, contactgegevens, zaakgegevens,

Betrokkene,
adviesinstanties, BRP

aanvrager, bezwaarmaker,
financieel beheer, Regionale
Uitvoeringsdienst,
adviesorganen,
Welstandscommissie,
monumentencommissie,
kadaster, Veiligheidsregio,
BAG en BWB

Nee

Artikel 6c AVG, Wabo,

Aanvragers,
omwonenden,
bezwaarmakers,
gemachtigden

adres, woonplaats

Aanvrager

Inwoners

Nee

Toezicht: 5 jaar

Betrokkene,
adviesinstanties, BRP

politie, team handhaving,

Nee

Toezicht: 5 jaar

Betrokkene,
adviesinstanties, BRP

politie, financieel beheer,
Veiligheidsregio, RIEC,
toezichthouders, team
handhaving

Nee

Het beoordelen of het verzoek van
de afzender aanleiding geeft tot
College van B&W
feitelijk handelen van de gemeente

Beoordelen van het verzoek om een
verkeersbesluit te nemen.Afweging maken of
Nemen van een besluit tot een
een verkeersbesluit genomen moet worden
Verzoek verkeersmaatregel
verkeerswijziging of een afwijzing
met inachtneming van wet- en regelgeving en
daarvan
beleidskaders. En het informeren van de
aanvrager over de uitkomst hiervan

Subsidieverlening
restauratiekosten
monumenten en
beeldbepalende panden

Beoordelen aanvraag en begroting;
vaststellen subsidie (brief), controleren
uitvoering, uitbetalen (via subsidieflow)

Omgevingsvergunningen
en meldingen

Registratie aanvraag vergunning of
ontheffing, adviesaanvraag intern, verlenen
of weigeren vergunning, publiceren
vergunning, opleggen van legesen
archiveren.
Afhandelen meldingen

beslisingen nemen of
omgevingsvergunningen wel/niet
moeten worden uitgegeven

Publiceren van vergunning op perceel

Bekendmaking van vergunning
beslissing

Omgevingsvergunningen
publiceren

Vergunningen Algemene
Plaatselijke Verordening
(APV)

Drank- en
horecavergunning en
exploitatievergunning

Handhaving vergunningen
openbare orde en veiligheid

Handhaving vergunningen
Drank en horecawet

Uitvoering BRK-PB
(Basisregistratie Kadaster
Publiekrechtelijke
Beperkingen)
Cyclorama's (openbare
ruimte in beeld)

Registratie aanvraag, verlenen ontheffing of
weigering, publiceren, archiveren,

Registratie aanvraag, verlenen ontheffing of
weigering, publiceren, archiveren, verlening
gedoogverklaring, ontheffing sluitingsuur

Behoud en verbetering van
monumenten en beeldbepalende
panden

College van B&W

Vergunningen op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening,
Algemene Subsidie Verordening,
College van B&W
Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuren
Behandelen van aanvragen om
vergunningen, ontheffingen en
meldingen i.h.k.v. de drank en
horecawet

Registratie klacht, verzoek om handhaving of
opsporen en handhaven
constatering van overtreding,
activiteiten die in strijd zijn met de
handhavingsbesluiten nemen, zienswijzen
WABO, de woningwet, milieuwet
vastleggen, verzoeken om handhaving
en wet ruimtelijke ordening,
afwijzen of toewijzen, Maken
afvalstoffenverordening, APV en
invorderingsbeschikking, uitvoering
ASV
invordering, gedoogbeschikking
Registratie klacht, verzoek om handhaving of
constatering van overtreding,
opsporen en handhaven
handhavingsbesluiten nemen, zienswijzen
activiteiten die in strijd zijn met de
vastleggen, verzoeken om handhaving
Drank en horecawet
afwijzen of toewijzen, Maken
invorderingsbeschikking, uitvoering
invordering
Registratie en bijwerken van beperkende
situaties op specifieke stukken grond zoals
dwangsom, monument, grondvervuiling,
Voldoen aan wet kenbaarheid
gasopslag, tankopslag, bomlocatie etc.
publiekrechtelijke beperkingen
Invullen inschrijfformulier a.d.h.v. besluit,
doorsturen naar GEO, verwerken in Kadaster
(door GEO)
gebruik in interne processen tbv beheer en
opderhoud fysieke leefomgeving

College van B&W

t.b.v. BGT, BAG,
WOZ,Handhavingsprocessen

Burgemeester

College van B&W

Burgemeester

Wettelijke verplichting

Publieke taak

Publieke taak

Publieke taak

Wettelijke verplichting

Artikel 6c AVG, APV, ASV,
Wet milieubeheer, AWB,
BGBOP, AVOI

Artikel 8 en §4 Drank- en
Horecawet, art. 6.1(e) AVG

Artikel 6c AVG
wabo, woningwet, wet
milieubeheer en wet
ruimtelijke ordening,
activiteitenbesluit, APV,
Bomenverordening
Noordoostpolder 2005,
Bouwbesluit 2012
Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Drank en horecawet

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke
Beperkingen

College van B&W

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG

BSN

Aanvrager, indieners,
NAW, contactgegevens, Certificaten
bezwaarmakers

ondernemers,
beheerders en
bedrijfsleiders van de NAW, contactgegevens, geboortegegevens,
arbeidsgegevens
inrichtingen,
organisatoren van
evenementen

Strafrechtelijke gegevens

NAW, contactgegevens, geboortedatum, idkaart Nationaliteit

Pasfoto, BSN,
strafrechtelijke
gegevens,
politiegegevens

Vergunninghouders

NAW, contactgegevens, geboortedatum, idkaart Nationaliteit

Pasfoto, BSN,
strafrechtelijke
gegevens,
politiegegevens

Eigenaren en
bewoners

NAW, contactgegevens

Eigenaren en
bewoners

adresgegevens

Vergunninghouders

Indien een vergunnging dan
permanent te bewaren 11.1.6.
Selectielijst 2017.

5 jaar. 6.1.8. Selectielijst 2017

CJIB, Bezwarencommissie,
Politie, Justitie, Rechtbank,
Betrokkene, BRP,
Deurwaarders, Provincie,
Kvk, Politie, Kadaster
behandelaars, I&M inspectie,
OFGV (Omgevingsdienst)

Nee

5 jaar. 6.1.8. Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

CJIB, Bezwarencommissie,
Politie, Justitie, Rechtbank,
Deurwaarders, Provincie,
behandelaars, I&M inspectie,
OFGV (Omgevingsdienst)

Nee

Permanent bewaren. 19.1.4.
Selectielijst 2017

Kadaster

kadaster

Nee

Cyclomedia

Intern

Nee

Squit?
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Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Opleggen parkeerboetes

Monitoren gebruikmaking
voorschools aanbod

Huisvesten statushouders

Verwerkingsactiviteit

Verwerkingsdoeleinden

Eindverantwoor
delijke

Registreren van kenteken van een voertuig
dat in overtreding is van de
Wegenverkeerswet en koppelen aan
Opleggen van boetes op grond van
College van B&W
kentekenhouder zodat beschikking kan
de Wegenverkeerswet
worden opgelegd. Gegevens van
kentekenhouders worden doorgezonden aan
CJIB zodat beschikking kan worden opgelegd.

Rechtmatige grondslag

Toelichting

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van persoonsgegevens

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wegenverkeerswet

Eigenaren en
bewoners van binnen
en buiten regio

College van B&W

Wettelijke verplichting,
Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Wet Oke, WPO art
166,167,168/ wet Publieke
gezondheid, art 5,14.

Peuters, Innovatie
013,
kinderopvangorganisa
ties,
jeuggezondheidszorg

NAW, geboortedatum

Huisvesten statushouders, die na
het bereiken van de leeftijd van 18
jaren niet meer onder voogdij
College van B&W
Regelen van woonruimte voor statushouders
Nidos vallen en zelfstandige
huisvesting nodig hebben (in
sociale huurwoningen)

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Huisvestingswet

statushouder,
woningstichting

NAW, emailadres, telefoonnummer

Aanleveren gegevens vanuit BRP. Analye
maken van geanonimiseerde gegevens.

het in beeld brengen van het aantal
peuters dat deelneemt aan een
voorschoolse voorziening in onze
gemeente

Behandelen aanvragen
standplaatsen (markt)

In behandeling nemen, toetsen, beschikken,
in werksysteem boeken

Behandelen aanvragen voor
vergunningen in het kader van de
uitvoering marktverordening

College van B&W

Publieke taak

Openbare website
Werelderfgoed Schokland

Informatievoorziening een bezoekers

Informatie voor bezoek aan het
Werelderfgoed

College van B&W

Publiekrechtelijke taak

Gemeentewet,
Melder, aanvrager,
naam contactpersoon,
Milieuwetgeving,
Marktverordening, APV, AVG
contact persoon,

NAW, contactgegevens, kenteken, rijbewijs

Indien van toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

BSN, pasfoto

BSN

Bewaartermijn

10 jaar. 12.2 Selectielijst 2017

Naam, adres, woonplaats, email adres,
1 jaar na verlopen van de vergunning.
telefoonnummer, naam contactpersoon,
Financiële gegevens, BSN
11.1 Selectielijst 2017
telefoonnummer contact pers., email
contact pers, interne afdelingen gemeente

Cultuurbedrijf
Noordoostpolder,
Flevo-landschap

emailadres van mensen die zich aanmelden
voor de nieuwsbrief

Herkomst
gegevens

Categorieën van
ontvangers

Betrokkene, BRP

Welstandscommissie,
bezwarencommissie, Politie,
Justitie, Rechtbank,
Deurwaarders, Provincie,
behandelaars, I&M inspectie,
RDW, CJIB

Nee

Innovatie 013

Nee

Betrokkene,
gemachtigde, BRP

betrokken medewerkers

Nee

Betrokkene, BRP

aanvrager, behandelaar, afd.
financiën

Nee

divers

nieuwsbriefontvanger

Nee

Nee

BRP, kinderopvang,
Max. 3 maanden nar kalenderjaar van
jeugdgezondheidszor
verkregen gegevens
g

5 jaar. 8.1.10 Selectielijst 2017.

betrokkenen

Doorgifte aan
Indien van toepassing
indien van
een derde land Samenwerkende partijen Indien van toepassing toepassing Verdere
of
Gezamenlijke
verwerking
+
verantwoordelijkheid? (niet conform doel,
internationale
Convenant /
organisatie?
privacyprotocol?
wel verenigbaar)

Archief Werelderfgoed
Schokland (gesloten)

Historisch archief bijhouden over het
Werelderfgoed

Historisch archief bijhouden over
het Werelderfgoed

College van B&W

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG

ambtenaren en
bestuurders betrokken
organisaties

NAW, emailadres, telefoonnummer

Archiefbesluit 1995, artikel 2.
Permanente bewaring

divers

Flevolandschap, provincie,
Waterschap,
Rijksvastgoedbedrijf,
Rijksdienst Cultureel erfgoed,
LTO, Cultuurbedrijf,
Schoklands Boerengoed en
websitebeheerder

WHO verzoeken

Afhandelen vragen. verwerken van
documentaanvragen, en beantwoording.

ten behoeve van het vesrtrekken
gegevens door verzoeker voor
hergebruik

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet WHO

Aanvrager

NAW, contactgegevens

1 jaar. 6.1.3 Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

betrokken manager,
medewerkers cluster en de
WHO-coördinator

Nee

Wettelijke verplichting

Algmene Plaatselijke
Verordening,
Telecomwet, Algemene
verordening ondergrondse
infrastructuur

Aanvrager

NAW, contactgegevens, KvK gegevens

Gebruikersduur aangelegde
infrstructuur

Betrokkene, BRP

behandelaars, uitvoerenden

Nee

Betrokkene, BRP

Aanvrager, bezwaarmaker,
inzage krijger, financiëel
beheer,
uitvoering/handhaving,
regionale uitvoeringsdienst,
adviesorganen,
welstandscommissie,
monumentencommissie,
Bibob kadaster ihkv Wkpb

Nee

Betrokkene

Betrokkene, politie,
verzekeringsmaatschappij van
betrokkene

Nee

Aanvragen kabels en
leidingen

Afwikkelen van degeneratie (afkopen
onderhoud na werkzaamheden)

Afstemming van werkzaamheden,
verrekening van onderhoudskosten College van B&W
en overleggen van voorwaarden.

Het registreren en doorzetten van een
melding openbare ruimte naar de betreffende Het beantwoorden van vragen en
Meldingen openbare ruimte
afdeling, aannemer
het laten uitvoeren van fysieke
(MOR)
Schriftelijke, telefonische of digitale
maatregelen ten behoeve van het
meldingen worden geregistreerd en
beheer van de Openbare Ruimte.
afgehandeld in het zaaksysteem

College van B&W

de bescherming van de veiligheid
van medewerkers en bezoekers
van de gemeentewerf; het
bewaken van gebouwen en/of
College van B&W
zaken die zich in de gebouwen of
op terreinen bevinden,
het bevorderen van de opsporing e
n vervolging in geval van incidente

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Publiekrechtelijke taak /
Algemeen belang: Artikel
108 Gemeentewet,
hoofdstuk 5 Awb

Aanvrager, indieners,
bezwaarmakers

Beveiliging gebouwen,
personen terreinen -> Art. 6
burgers binnen en
lid 1.f (gerechtvaardigd
buiten de gemeente,
belang), Goed
medewerkers
werkgeverschap -> Art. 6 lid
gemeente
1.f (gerechtvaardigd belang)

NAW, contactgegevens, naam
rechtspersoon

BSN

5 jaar. 15.1 Selectielijst 2017

Maximaal 28 dagen. In geval van een
strafrechtelijke gegevens incident: zolang als het nodig voor de
opvolging van het incident

Cameratoezicht

maken van cameraopnames. Nakijken van
opnames in het geval van incidenten

Openbare ruimte :
bruikleen of verhuur

In behandeling nemen, beoordelen, weigeren
of afsluiten van beheer-, bruikleen- of
verhuurovereenkomsten met particulieren

beheer openbare ruimte

College van B&W

Overeenkomst

Artikel 6 lid 1 sub b AVG

Aanvrager

NAW, contactgegevens, overeenkomst,
handtekening

10 jaar na afloop van de
overeenkomst. 16.1 Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Intern

Nee

GPS tracking van
dienstvoertuigen

Locatiegegevens bijhouden van
dienstvoertuigen

registratie van werkverveor ten
behoeve van de belastingdienst

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub b AVG

medewerkers

naam, rijgedrag (snelheid, werkgebied)

5 jaar

Belastingdienst, wijkbeheer

Nee

Aanwijzing
verkeersregelaar

aanstellingsbesluit maken en archiveren

In zicht houden welke
verkeersregelaars zijn
geregistreerd bij de gemeente

Verzameld door
voertuig en
betrokkene

Burgemeester

Wettelijke verplichting

BABW, AVG

indieners van een
zienswijze

NAW

nog invullen

Betrokkenen

aanvragers

Nee

Behandelen aanvragen
kinderopvang en
handhaving Wet
Kinderopvang

registreren van aanvragen ihkv de Wet
Kinderopvang. Bij geconstateerde
tekortkoming door de GGD handhavend
optreden.

behandelen aanvragen en
handhaving strijdige activiteiten

College van B&W

Wettelijke verplichting

Wet Kinderopvang

Aanvragers

NAW, contactgegevens, diploma's en
certificaten, KvK-nummers, id-kaart

nog invullen

Betrokkenen

DUO, GGD

Nee

Opleggen Huisverbod

schrijven beleidsadviezen bij huisverbod
zaken

Het schrijven van beleidsadviezen
en versturen verlenging
huisverbod naar betrokkenen

Burgemeester

Wettelijke verplichting

Wet Tijdelijk Huisverbod

Direct betrokkenen
van uithuisgeplaatste

NAW

nog invullen

Betrokkenen

Betrokkenen

Nee

Medewerkers,
tijdelijke
medewerkers,
stagiairs, oud
medewerkers,
gepensioneerden,
raadsleden, college
van B&W, BRP

P&O, leidinggevende,
arbodienst, UWV

Nee

Gerechtvaardigd belang

Wettelijke verplichting,
overeenkomst

Artikel 125 Ambtenarenwet,
artikel 6, eerste lid onder e
AVG, Artikel 6 lid 1 sub b
AVG, Rechtspositieregeling
Art. 44, 66 Gemeentewet, art.
43, 65 Provinciewet, art. 44, 48
Waterschapswet en art. 56, 78
en 193 Wet openbare lichamen

Personeelsdossier

Aanmaken, aanpassen en verwijderen
personeelsgegevens. Werving en aanstelling, registratie gegevens medewerker
beoordeling, beloning, verzuim en verlof,
en archiveren in personeelsdossier
registratie nevenwerkzaamheden

Verrekening
neveninkomsten college
(heet NIPA)

Applicatie openen, persoonsgegevsn checken,
inzicht geven in nevenfuncties van
FTE invullen, overleggen aan wethouder,
College
collegenota maken, terugkopelen aan BZK

College van B&W

Wettelijke verplichting

Bewonersparticipaties

communicatie naar burgers; hanteren van
presentielijst op informatiebijeenkomst
brief opstellen
koppelen aan adressen
stukken ter archivering aanbieden

Beleidsontwikkeling, communicatie
met deelnemers. Burgers laten
deelnemen aan het maken of
toetsen van nieuwe of bestaande
plannen en beleid.
Burgerinitiatieven en -participatie.

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Inspraakverordening

Omgevingsvergunningen
en meldingen

Registratie aanvraag vergunning of
ontheffing, adviesaanvraag intern, verlenen
of weigeren vergunning, publiceren
vergunning, opleggen van leges en
archiveren.
Afhandelen meldingen

beslisingen nemen of
omgevingsvergunningen wel/niet
moeten worden uitgegeven

Wettelijke verplichting

Artikel 6c AVG, Wabo,
Woningwet, Bouwbesluit
2012, APV,
Bomenverordening
Noordoostpolder 2005,
Gemeentewet
APV, Activiteitenbesluit, Wet
Milieubeheer

Publiceren van vergunning op perceel

Bekendmaking van vergunning
beslissing

Omgevingsvergunningen
publiceren
Vergunningen Algemene
Plaatselijke Verordening
(APV)

Drank- en
horecavergunning en
exploitatievergunning

College van B&W

College van B&W

Medewerkers, oud
medewerkers,
gepensioneerden

Camerabeelden

NAW, sollicitatiegegevens, burgerlijke
staat, geboortedata, nationaliteit, geslacht,
telefoonnummer, betrekkingsomvang,
Afhankelijk van het type document en
functiewijziging, declaraties, gratificaties,
BSN, medische gegevens het bijbehorende proces. Conform de
toelagen, aan/verkoop uren, verzekeringen,
Selectielijst 2017/2021
nevenfuncties, functionele gegevens, ICEgegevens, meldingen agressie en geweld,
bedrijfsongevallen, kopie id

Collegeleden
NAW, bezoldiging en vakantietoeslag, BSN,
Gemeente
geboortedatum, fte, mailadres
Noordoostpolder, BZK

omwonenden,
belanghebbenden

NAW, geboortegegevens, contactgegevens,
geslacht

Aanvrager,
bezwaarmaker,
omwonende,
omgevingsdienst,
Wethouder, Raad

NAW, contactgegevens, zaakgegevens,

adres, woonplaats

NAW, contactgegevens, Certificaten

College van B&W

Wettelijke verplichting

Artikel 6c AVG, Wabo,

Vergunningen op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening,
Registratie aanvraag, verlenen ontheffing of
Algemene Subsidie Verordening,
College van B&W
weigering, publiceren, archiveren,
Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuren

Aanvragers,
omwonenden,
bezwaarmakers,
gemachtigden

Wettelijke verplichting

Artikel 6c AVG, APV, ASV,
Wet milieubeheer, AWB,
BGBOP, AVOI

Aanvrager, indieners,
bezwaarmakers

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Drank en horecawet, APV,
wet BIBOB

ondernemers,
beheerders en
bedrijfsleiders van de NAW, contactgegevens, geboortegegevens,
arbeidsgegevens
inrichtingen,
organisatoren van
evenementen

Registratie aanvraag, verlenen ontheffing of
weigering, publiceren, archiveren, verlening
gedoogverklaring, ontheffing sluitingsuur

voldoen aan drank -en horecawet
en APV

Burgemeester

Wettelijke verplichting

pasfoto, strafrechtelijke
gegevens (VOG)

Financiële gegevens

10 jaar na einde van zittingsperiode.
17.3 Selectielijst 2017

Betrokkene,

BZK, betrokkenen, interne
afdeling

Nee

opvattingen

1 jaar. 20.1 Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

Medewerkers

Nee

Betrokkene,
adviesinstanties, BRP

aanvrager, bezwaarmaker,
financieel beheer, Regionale
Uitvoeringsdienst,
adviesorganen,
Welstandscommissie,
monumentencommissie,
kadaster, Veiligheidsregio,
BAG en BWB

Nee

Aanvrager

Inwoners

Nee

1 jaar. 11.1 Selectielijst

Betrokkene,
adviesinstanties ,
BRP

politie, team handhaving,

Nee

1 jaar. 11.1 Selectielijst

Betrokkene,
adviesinstanties, BRP

politie, financieel beheer,
Veiligheidsregio, RIEC,
toezichthouders, team
handhaving

Nee

BSN

strafrechtelijke
gegevens,
politiegegevens.

Indien een vergunnging dan
permanent te bewaren 11.1.6.
Selectielijst 2017.

wel
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Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Verwerkingsdoeleinden

Registratie klacht, verzoek om handhaving of
opsporen en handhaven
constatering van overtreding,
activiteiten die in strijd zijn met de
Handhaving op Wabo en
handhavingsbesluiten nemen, zienswijzen
WABO, de woningwet, milieuwet
Wet ruimtelijke ordening,
vastleggen, verzoeken om handhaving
en wet ruimtelijke ordening,
WoningwegAPV en ASV
afwijzen of toewijzen, Maken
afvalstoffenverordening, APV en
invorderingsbeschikking, uitvoering
ASV
invordering, gedoogbeschikking
Registratie klacht, verzoek om handhaving of
constatering van overtreding,
opsporen en handhaven
handhavingsbesluiten nemen, zienswijzen
Handhaving vergunningen
activiteiten die in strijd zijn met de
vastleggen, verzoeken om handhaving
Drank en horecawet
Drank en horecawet
afwijzen of toewijzen, Maken
invorderingsbeschikking, uitvoering
Registratie en bijwerken van beperkende
situaties op specifieke stukken grond zoals
Uitvoering Wet kenbaarheid
dwangsom, monument, grondvervuiling,
publiekrechtelijke
voldoen aan wet kenbaarheid
gasopslag, tankopslag, bomlocatie etc.
beperkingen onroerende
publiekrechtelijke beperkingen
Invullen inschrijfformulier a.d.h.v. besluit,
zaken
doorsturen naar GEO, verwerken in Kadaster
(door GEO)
In geval van een persoon die een overtreding
(op heterdaad) begaat op grond van de APV,
Opleggen van een
Opleggen strafbeschikking
afvalstoffenverordening of Drank- en
strafbeschikking
Horecawet kan een bestuurlijke
strafbeschikking worden opgelegd.
Registreren van kenteken van een voertuig
dat in overtreding is van de
Wegenverkeerswet en koppelen aan
Opleggen van boetes op grond van
Opleggen parkeerboetes
kentekenhouder zodat beschikking kan
de Wegenverkeerswet
worden opgelegd. Gegevens van
kentekenhouders worden doorgezonden aan
CJIB zodat beschikking kan worden opgelegd
Behandelen aanvragen voor
vergunningen in het kader van de
Behandelen aanvragen
uitvoering marktverordening en
In behandeling nemen, toetsen, beschikken
standplaatsen (markt)
APV. Registratie geïnteresseerden
voor marktstandplaats en
standplaats.
ten behoeve van het vesrtrekken
Afhandelen vragen. verwerken van
WHO verzoeken
gegevens door verzoeker voor
documentaanvragen, en beantwoording.
hergebruik

Aanvragen verklaring
omtrent gedrag

BRP registratie

Afspraakproces

Adresonderzoeken

Organisatie Begrafenissen
en crematies

Verlengen van uitsluitende
grafrechten

Aannemen verzoek en doorsturen naar
Afhandelen verzoek van aanvraag
COVOG ( Centraal Orgaan Verklaring Omtrent
VOG
Gedrag)

Burgemeester

College van B&W

College van B&W

College van B&W

Registratie en administratie van de
gemeentelijke begraafplaatsen en
grafrechten.

beindigen van contracthuur van graf op
verzoek van rechthebbende en verwijderen
van grafmonument

Aanvraag vergunning
gedenkteken

Vergunningsaanvraag in behandeling nemen,
toetsen en evt. toekennen vergunning.
Monument wordt getoetst aan enkele eisen

Het in rekening brengen van het tarief t.b.v.
het onderhoud gedenktekens, grafbedekking
toezien op goede staat van graven
en dergelijke, danwel rechthebbende per
en handhaven
aanschrijving verplichten een beschadiging te
herstellen

vergunning vragen bij burgemeester of
nabestaande, uitzetten van verzoek tot
opgraven, registratie van verzoek

Het opgraven van een lijk voor
onderzoeksdoeleinden

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Woningwet, Milieuwet, wet
ruimtelijke ordening, APV,
Wetboek van Strafrecht

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wegenverkeerswet

Eigenaren, bewoners,
bedrijven,
evenementenorganisa
ties

NAW, contactgegevens, diploma's en
certificaten

Eigenaren en
bewoners

Eigenaren en
bewoners

Eigenaren en
bewoners

Gemeentewet,
Melder, aanvrager,
naam contactpersoon,
Milieuwetgeving,
Marktverordening, APV, AVG
contact persoon,

5 jaar. 6.1.8. Selectielijst 2017

5 jaar. 6.1.8. Selectielijst 2017

Categorieën van
ontvangers

CJIB, Bezwarencommissie,
Politie, Justitie, Rechtbank,
Betrokkene, BRP,
Deurwaarders, Provincie,
Kvk, Politie, Kadaster
behandelaars, I&M inspectie,
OFGV (Omgevingsdienst)

Nee

Betrokkene, BRP

voorkomende adviesorganen

Nee

Derden

Welstandscommissie,
bezwarencommissie, Politie,
Justitie, Rechtbank,
Deurwaarders, Provincie,
behandelaars, I&M inspectie

Nee

Betrokkene, BRP

Welstandscommissie,
bezwarencommissie, Politie,
Justitie, Rechtbank,
Deurwaarders, Provincie,
behandelaars, I&M inspectie

Nee

Betrokkene, BRP

Welstandscommissie,
bezwarencommissie, Politie,
Justitie, Rechtbank,
Deurwaarders, Provincie,
behandelaars, I&M inspectie

Nee

Betrokkene, BRP

aanvrager, behandelaar, afd.
financiën

Nee

1 jaar. 6.1.3 Selectielijst 2017

Betrokkene, BRP

betrokken manager,
medewerkers cluster en de
WHO-coördinator

Nee

Origineel exemplaar wordt 1 jaar
bewaard

Betrokkene, BRP

extern

Nee

betrokkene

intern, overheidsorganen en
ketenpartners

Nee

6 maanden

Aanvrager/betrokken
e Medewerker

Medewerkers

Nee

Afhankelijk van de hoofdzaak

Betrokkene, BRP

intern

Nee

BSN

Tot 1 jaar na de verlopen van de
verleende vergunning of het
verstrekken van de informatie. 11.1
Selectielijst 2017

BRP,
begrafenisondernem
er

begrafenisondernemer, Afd.
Financiën,

Nee

BSN

Tot 1 jaar na de verlopen van de
verleende vergunning of het
verstrekken van de informatie. 11.1
Selectielijst 2017

rechthebbende

rechthebbende, afd. Financiën

Nee

rechthebbende,
betrokkene, BRP

betrokkene, rechthebbende,
wijkbeheer

Nee

Permanent bewaren. 19.1.4.
Selectielijst 2017

NAW, contactgegevens

NAW, contactgegevens

10 jaar. 12.2 Selectielijst 2017

NAW, contactgegevens

10 jaar. 12.2 Selectielijst 2017

Naam, adres, woonplaats, email adres,
1 jaar na verlopen van de vergunning.
telefoonnummer, naam contactpersoon,
Financiële gegevens, BSN
11.1 Selectielijst 2017
telefoonnummer contact pers., email
contact pers, interne afdelingen gemeente

Aanvrager

NAW, contactgegevens

Burgemeester

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
artikel 30 wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens

Aanvrager

NAW, geboortedatum, geboorteplaats,
nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres,
arbeidsrelatie

BSN

College van B&W

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie
personen

Ingezetenen
Niet-ingezetenen

Identiteitsgegevens, alle normale categorieën
persoonsgegevens

BSN

Publiekrechtelijke taak

Noodzakelijk voor
administratieve organisatie,
bedrijfsvoering en uitvoering
publiekrechtelijke taken.

Verzoeker
Inwoner

NAW, voornaam, achternaam, voorvoegsel,
geslacht, geboorteplaats emailadres,
telefoonnummer

BSN,

Publieke taak

Noodzakelijk voor (uit)
voering van de
administratieve organisatie;
Wet BRP - art. 2.34 lid 1:
gemeente is verplicht
terugmelding te doen bij
twijfel aan juistheid van
gegevens

inwoner

Naam
Afdeling
Telefoonnummer
E-mailadres

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Verordening algemene
begraafplaats 2015 Art.
1:19f en 1:19i BW

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Verordening algemene
begraafplaats 2015 Art.
1:19f en 1:19i BW

Rechthebbende,
Overledene

NAW, contactgegevens, geboortegegevens,
overlijdensgegevens

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
betrokkene,
overledene

NAW, contactgegevens, geboortegegevens,
overlijdensgegevens

BSN

Tot 1 jaar na de verlopen van de
verleende vergunning of het
verstrekken van de informatie. 11.1
Selectielijst 2017

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
overledene

NAW, contactgegevens, geboortegegevens,
overlijdensgegevens

BSN

1 jaar. Selectielijst 11.3 Selectielijst
2017

BRP, rechthebbende

rechthebbende, afd. financien

Nee

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Verordening algemene
begraafplaats 2015

begrafenisondernemer
NAW, contactgegevens, geboortegegevens,
, overledene,
overlijdensgegevens
nabestaanden

BSN

Tot 1 jaar na de verlopen van de
verleende vergunning 11.1
Selectielijst 2017

BRP, rechthebbende

begrafenisondernemer,
steenhouwer, nabestaande,
rechthebbende, afd financiën

Nee

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
nabestaande

NAW, contactgegevens, geboortegegevens,
overlijdensgegevens

BSN

7 jaar voor de met de financien
betrokken gegevens. 1 jaar voor de
overige gegevens

nabestaande
wijkbeheer

begrafenisondernemer,
steenhouwer, nabestaande,
afd financiën

Nee

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
nabestaanden,
belanghebbende

NAW, contactgegevens, geboortegegevens,
overlijdensgegevens

BSN

Tot 1 jaar na het opgraven van het
lijk. 11.1 Selectielijst 2017

BRP, verzoeker

Rechthebbende,
nabestaanden,
belanghebbenden, politie

Nee

College van B&W

College van B&W

verwerken van verzoek van een
rechthebbende om afstand te doen
College van B&W
van het recht op een particulier
graf

Verlenen van vergunningen voor
gedenkteken

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke
Beperkingen

NAW, contactgegevens, geboortedatum,

Herkomst
gegevens

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet WHO

Aanschrijven en desgewenst verlengen van verzorgen van administratie van de
rechten op particuliere graven, urnengraven gemeentelijke begraafplaatsen en College van B&W
grafrechten.
en urnennissen. Verzorgen facuratie.

Beëindigen het huurcontrac
van graf

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Drank en horecawet

burgers binnen en
buiten de gemeente

Pasfoto, BSN,
strafrechtelijke
gegevens,
politiegegevens

Bewaartermijn

Wettelijke verplichting

Aannemen en het laten
plaatsvinden van een begrafenis of
College van B&W
crematie

verwerken van verzoeken van
grafrechten

Wettelijke verplichting

Artikel 6c AVG
wabo, woningwet, wet
milieubeheer en wet
ruimtelijke ordening,
activiteitenbesluit, APV,
Bomenverordening
Noordoostpolder 2005,
Bouwbesluit 2012

Categorieën van persoonsgegevens

Categorieën van
betrokkenen

College van B&W

Afspraak maken voor/door de verzoeker

Terugmelding- en registratie

Toelichting

Wettelijke verplichting

Het mogelijk maken voor klanten
om online, of aan de balie,
College van B&W
afspraken te maken, beheren,
raadplegen etc. met hun gemeente.

Interne terugmeldingen ten
behoeve voor het doen van
correcties en juistheid van
gegevens

Rechtmatige grondslag

Doorgifte aan
Indien van toepassing
indien van
een derde land Samenwerkende partijen Indien van toepassing toepassing Verdere
of
Gezamenlijke
verwerking
+
verantwoordelijkheid? (niet conform doel,
internationale
Convenant /
organisatie?
privacyprotocol?
wel verenigbaar)

College van B&W

Bijhouding van persoonslijsten van
ingezetenen

het op verzoek van een rechthebbende
overschrijven van een recht op naam van een
natuurlijk persoon of rechtspersoon

Opgraven van een lijk

College van B&W

Bijhouding van persoonslijsten van
ingezetenen, verzoeker van informatie
(uittreksel of afschrift) uit de BRP voorzien

Overschrijven van
grafrechten

Onderhoud graven

Eindverantwoor
delijke

Indien van toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

College van B&W

College van B&W

College van B&W

partner overledene,
ouders overledene, ex- NAW, contactgegevens, geboortegegevens,
overlijdensgegevens
partner(s), overledene,
aangever

9

Verwerkingenregister gemeente Noordoostpolder

Naam Verwerking

Verwerkingsactiviteit

Ruimen van een graf

registratie van het ruimen van een graf op
last van de houder van de begraafplaats,
danwel met toestemming van de
rechthebbende van het particuliere graf

Afhandeling Calls

Maken, beheren, raadplegen, etc. van een
afspraak tussen burgers, bedrijven en
ambtenaren

Basisregistratie adressen
en gebouwen (BAG)

Registratie van alle adressen en gebouwen
binnen het brongebied van Noordoostpolder.

Rechtmatige grondslag

Toelichting

Categorieën van
betrokkenen

Categorieën van persoonsgegevens

Indien van toepassing
Categorieën van
bijzondere
persoonsgegevens

Ruimen van een graf voor creeeren
College van B&W
van ruimte

Wettelijke verplichting

Artikel 6 lid 1 sub c AVG,
Wet op Lijkbezorging,
Verordening algemene
begraafplaats 2015

Rechthebbende,
belanghebbende en
overledene

NAW, contactgegevens, geboortegegevens,
overlijdensgegevens

BSN

Telefonische bereikbaarheid van de
College van B&W
organisatie

Gerechtvaardigd belang

Ingezetenen
Niet-ingezetenen

NAW, telefoonnummer

Koppelen aan hoofdzaak
Als dat niet kan 1 jaar na laatste
contact met de klant

Betrokkene

geen

Permanent maar wel geactualiseerd.
19.1.4 Selectielijst 2017

aanvrager,
onjuisthedenmelder,
kadaster

Verwerkingsdoeleinden

Actueel houden basisregistratie
Adressen en Gebouwen.

Eindverantwoor
delijke

College van B&W

Publiekrechtelijke taak,
Algemeen belang

Telefonische bereikbaarheid
van de organisatie

Artikel 6 lid 1 sub e AVG,
Wet Basisregistraties
Adressen en Gebouwen

geen

Doorgifte aan
Indien van toepassing
indien van
een derde land Samenwerkende partijen Indien van toepassing toepassing Verdere
of
Gezamenlijke
verwerking
+
verantwoordelijkheid? (niet conform doel,
internationale
Convenant /
organisatie?
privacyprotocol?
wel verenigbaar)

Bewaartermijn

Herkomst
gegevens

Categorieën van
ontvangers

Tot 1 jaar na het opgraven van het
lijk. 11.1 Selectielijst 2017

BRP

intern

Nee

Medewerkers

Nee

Intern, kadaster

Nee

Open data, dus
iedereen in Nederland
kan deze gegevens
verwerken
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