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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldîngsnummer: 147

Naam van de verwerking van persoonsgegevens
Bijstandsuitkeringenstatistiek fpszbus)

Q,ÇIijyijIg van de verwerking van persoonsgegevens
Maandelijks worden door de Nederlandse gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank fSVB)
gegevens verstrekt over de bijstandsuitkeringen en de personen die deze uitkeringen hebben
ontvangen. Het betreft atgemene bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet, de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW),
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeldsongeschikte gewezen ‘zelfstandigen
CIOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) Deze gegevens worden gecontroleerd
en gecorrigeerd en vervolgens gepseudonimiseerd opgeslagen. Voor StatLine en maatwerk
worden gegevens over bijstandsuitkeringen of personen met een bijstandsuitkering uitgesplîtst
naar persoons- en uitkerîngskenmerken en in bepaalde gevallen ook gekoppeld aan andere
bronnen. Publicatie van StatLine en regulier maatwerk vindt maandelijks plaats.

Is voor deze verwerkïng eerder een WBP-melding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)
jia

1 Nee

Indien Ja:
Nummer verwerking Naam Verwerking
1. 147 en 062 1. P.BUS Bijstandsuitkeringenstatistiek

Verantwoordelîjke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492]P Den Haag
070 3374196

Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Wbp-melding (sjabloonversie 2.3 dd. 18 oktober 2016)



1• ‘

Centraat Bureau
1 voorde Statistiek

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp arL 8, lid e)
Het verrichten van statîstisch en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van praktijk, bel&d en
wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde
statistieken.

(Categorîeën van) betrokkenen en persoonsgegêvens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dt gaat.
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens
1. Personen met een bijstandsuitkering 1. Burgerservicenummer
2 2. Statistiekcode (soort uitkering)
1 3. Nadere classificatie BBZ
4, - -- 4. Leefvorm
5 — 5* Aantal kostendelers
6 — 6. Bedrag bijstandsnorm
L 7 Bedrag vermindering uitkering n.a.v.

afstemming

. ! - .

8. Bedrag inkomsten uitkering
9, 9 Betaalbaar gesteld bedrag uitkering

10. - 10. Datum invoeringadministratîe

------«

11. Cluster bijzondere bijstand
12. 12. Geboortedaturn
13$ 13. Geslacht
14. 14 Huisvesting
15. 15. Aanvangsdatum uitkering persoon
16. -- 16. Einddatum uitkering persoon
17. 17. Ontheffing arbeidsverplichting van

- —

toepassing
18. - 18_ Einddatum ontheffing
19. 19 Reden beëindiging ontheffing of

opschorting
20. 20. Uitvoering tegenprestatie
21. Reden vermindering n.a.v. afstemming
22. 22. Aanvangsdatum vermindering

23. - - 23. Einddatum vermindering
24. - 24. Soort inkomsten
25. -- -- 25. Bedraginkomsten persoon

- — 2!. Vrijlating inkomsten
27. Redenbeëindiging uitkering persoon

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

Geen
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging

—

Gegevens betreffende ras of etniciteit

—

Gegevens betreffende politieke gezindheid
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Gegevens betreffende de gezondheid
Gegevens betreffende het seksuele leven
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakverenging
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag

x BurgerservicenummerfBSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
1 — 1.
2. . --

3. —- “ 3. -----—

& - 4. -

5 -- --- 5.

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

t

Ja
x jNee

Indien Ja:

Bewerker
Naam en functie bewerker
Adres --

Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats -

Telefoonnummer
E-mail
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

Voorgenomen doorgîfte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of me€r landen buiten de EU.
(Aankruisen wat van toepassïng is.)

ija
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Datum melding: %7-%2O17
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