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Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer
149
Naam verwerking van persoonsgegevens
Bijstandsdebiteuren- en fraudestatistiek
Omschrijving verwerking van persoonsgegevens
Maandelijks worden door de Nederlandse gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) gegevens verstrekt van alle personen die in het kader van de WWB (algemeen,
bijzonder), BBZ, IOAW of IOAZ als debiteur staan geregistreerd bij de desbetreffende
gemeente. De gemeenten verstrekken ook informatie over vorderingen die voortkwamen uit
de niet meer van kracht zijnde regelingen WIJ, WWIK, ABW of RWW. Deze gegevens
worden gecontroleerd, gecorrigeerd en vervolgens opgeslagen. Voor de StatLine worden de
gegevens over personen, soort vordering, en uitstaande saldo verbijzonderd naar persoonsen vorderingskenmerken. Publicatie vindt per kwartaal plaats.
Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
1. Statistiekproductie op basis van CBS-wet zoals vastgelegd in het Jaarplan CBS.
Herkomst (categorieën van) persoonsgegevens
(Categorie van) persoonsgegevens Bron en wijze van verkrijgen
1. Burgerservicenummer debiteur 1. Bron: gemeenten, gemeentelijke
samenwerkingsverbanden en SVB
2. Geboortedatum debiteur
2. Wijze van verkrijgen: Beveiligde CBS-Portal
3. Geslacht debiteur
4. Registratienummer vordering
5. Datum besluit/beschikking
6. Aard uitkering
7. Ontstaansgrond vordering
8. Duur vordering
9. Hoogte beginschuld
10. Reden correctie schuldbedrag
11. Hoogte van het correctiebedrag
12. Status van de vordering
13. Saldo van de schuld
14. Totaal ontvangen bedrag
15. Recidive
(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
(Categorie van) betrokkenen
(Categorie van) persoonsgegevens
1. Debiteuren
1. Burgerservicenummer debiteur
2. Geboortedatum debiteur
3. Geslacht debiteur
4. Registratienummer vordering
5. Datum besluit/beschikking
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6. Aard uitkering
7. Ontstaansgrond vordering
8. Duur vordering
9. Hoogte beginschuld
10. Reden correctie schuldbedrag
11. Hoogte van het correctiebedrag
12. Status van de vordering
13. Saldo van de schuld
14. Totaal ontvangen bedrag
15. Recidive
(Categorieën van) betrokkenen en bijzondere gegevens in verwerking
(Categorie van) betrokkenen
(Categorie van) bijzondere persoonsgegevens
Gegevens over gepleegde fraude
Personen met een
bijstandsuitkering of een uitkering
in het kader van WIJ, WWIK, ABW
of RWW
(Categorieën van) ontvangers van gegevens
(Categorie van) ontvangers
(Categorie van) gegevens
1. SES\Team SET (SSB)
1. Bestanden zijn geanonimiseerd/verrind.
2. SDI\Centrum voor
2. Bestanden zijn geanonimiseerd/verrind.
Beleidsstatistiek
Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De gegevensverwerking persoonsgegevens wordt niet doorgegeven aan één of meer landen
buiten de EU.
Datum melding
05-03-2013

