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Centraal Bureau
voorde Statistiek

Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer: 207
NaamvandeverwerkÎnvanpersoonsgçgevens
Algemene nabestaandenwet (Anw)

Omschrîjvïng van de verwerking van persoonsgegevens
Maandelijks worden door de Sociale verzekeringsbank fSVB) elektronische bestanden verstrekt
over uitkeringen in het kader van de Atgemene nabestaandenwet (Anw). De gegevens die in het
bestand voorkomen, worden gecontroleerd, zo nodig gecorrigeerd en vervolgens opgesIagen

Is voor deze verwerking eerder een WBP-meldîng gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)
Ja
x
Nee
Indien):
[ïümmer verwerking
207

--

Naam Verwerking
1. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492]P Den Haag

0703374196
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art 8, lid e)
Het verrichten van statistisch en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en
wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde
statistieken.

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.

Wbp-metding (sjabloonversie 2.3 U.d. 18 oktober 2016)
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1.Aanvrager uitkering
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Uitkering

Geboortedatum

5.

A-nummer
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Adres

8.

Soort uitkering (wezenuitkering voor

Landcode
verschillende soorten leeftijden), uitkering
met/zonder kind (rechten

van

verschillende tijdstippen), uitkeringen die
niet leiden tot uitbetaling wegens te hoog
inkomen etc.
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Ingangsdatum uitkering

10. Uitgekeerd bedrag
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it Aanduiding of het uitgekeerd bedrag een
bruto of netto verrekening is

12.

12. Halfwezenuitkering waarbij haifwees

13.

13. Percentage korting nabestaanden- of

jonger is dan 18 jaar
wezenuitkering
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Percentage korting halfwezenuîerJg

15 lsergeennabestaandenof
wezenuitkering i.v.m. te hoog
(buitenlands) inkomen?
-

.________

16.

16. Percentage van het bruto minimumloon
dat hoort bij de uitkering

17.

17. Is er sprake van inkomen uit arbeid?
18. Hoogte van het bruto inkomen uit arbeid
19 Is er sprake van inkomen i.vm. arbeid
(pensioen_of_uitkering)?
20. Hoogte van het bruto inkomen Lvsn.
arbeid
21. Is er sprake van inkomen i.v.m. een

__

19.
20.
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buitenlandse nabestaanden)uitkering?
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22.
23.
24.

Wbp-metding (sjabloonversie 23 dd. 18 oktober 2016)

22. Hoogte van het bruto inkomen Lv.m. een
buitenlandse_fnabestaanden)uitkering
23. Percentage korting nabestaanden- of
wezenuitkering
24. Geboortedatum halfwees
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Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing is Meerdere antwoorden zijn mogelijkj
Geen
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
Gegevens betreffende ras ofetniciteit
Gegevens_betreffende_politieke gezindheid
Gegevens betreffende de gezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag
Burgerservicenummer
—

—

—
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Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvarers buiten het CBS
(Categorie van) ontvangers

wordengçgevens

1.

2.
.3.
4.
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5.

verstrekt.

tCategorie van) persoonevens
1.
2.
3.
4.
5.
-

Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon oforganisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is
uitbesteed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruîsen wat van toepassing is.)
Ja
Nee

r

Indien Ja:

Bewerker
Naam en functie bewecker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en Jaats
Telefoonnummer
EmaiI
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst

Wbpmetding (sjabloonversie 2.3 dd. 18 oktober 2016)
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jjakt met afspraken over
[debeveiliging?
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Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EO
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buften de EU.
(Aankruisen wat van toepassing isj
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Datum melding: 18-6-2018

Wbp-meldîng fsjabloonversîe 2.3 U.d. 18 oktober 2016)

