
 
Centraal Bureau voor de Statistiek 

 

 

Melding verwerking persoonsgegevens 
 
 
Meldingsnummer  
202 
 
Naam verwerking van persoonsgegevens 
Centrale Bestandskoppeling   
 
Omschrijving verwerking van persoonsgegevens 
Het koppelen van statistische gegevens aan het Centraal Koppelbestand Personen (afgeleid 
uit de GBA), waarna alle direct persoonsidentificerende gegevens uit het bronbestand 
worden verwijderd en vervangen worden door een betekenisloos nummer (RINPersoon) als 
pseudoniem voor de persoon . 
Diverse afdelingen leveren hiervoor bestanden met persoonsgegevens aan.  
 
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. Ingezetenen 
2. Leerlingen/studenten 
3. Geregistreerde 

zorgverleners 
4. Belastingplichtigen 
5. Overige 

1. BasisRegistratie Personen (BRP) geleverd 
door SER/SES/SDE (demografie) Proces 
P.BBP via netwerk 

2. Centraal Informatie Systeem 
Onderwijsgerelateerde Personen (CIOP) 
ontvangen van DUO en geleverd via 
SER/SQS/SND (onderwijs) via netwerk 

3. CIBG (BIG register) ontvangen van 
SER/SQS/SGZ via netwerk 

4. Beheer Van Relaties (BVR) van de 
Belastingdienst verkregen van EBN/ERB/ERK 
via netwerk 

5. Aanleverende afdelingen via netwerk 

 
(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens 
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens 

1. Ingezetenen 
2. Leerlingen/studenten  
3. Geregistreerde 

zorgverleners 
4. Belastingplichtigen 
5. Personen die een relatie 

hebben met Nederland . 
(Dit is heel algemeen, 
omdat de aanleverende 
afdelingen van alles ter 

1. BSN/Sofinummer, A-nummer, adres 
(postcode+huisnummer), geboortedatum, 
geslacht 

2. Naam, adres, woonplaats (NAW), 
geboortedatum, geslacht, BSN, 
onderwijsnummer, correspontienummer 
OC&W 

3. NAW, beroep, BIG inschrijfnummer 
4. BSN/Sofinummer, geboortedatum, eerste 12 

posities van de achternaam 
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koppeling / 
pseudonimisering kunnen 
aanbieden) 

5. NAW, BSN/Sofinummer, A-nummer, 
geboortedatum, geslacht. 

 
 
(Categorieën van) betrokkenen en bijzondere gegevens in verwerking 
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) bijzondere persoonsgegevens 

Personen die een relatie hebben 
met Nederland 

Strafrechtelijke gegevens en gegevens over 
gezondheid 

 
(Categorieën van) ontvangers van gegevens 
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) gegevens 

1. Medewerkers van het CBS 
belast met de uitvoering 
van de wettelijke taak van 
het CBS (CBS wet artikel 
37 lid 2) 

1. Persoonspseudoniem (RINpersoon). Levering 
valt onder het SSB beveiligingsregime. 

 
Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU 
De gegevensverwerking persoonsgegevens wordt niet doorgegeven aan één of meer landen 
buiten de EU. 
 
Datum melding 
16 april 2015 
 


