
Centraal Bureau voor de Statistiek

Melding verwerking persoonsgegevens

. Meldïngsnummer: 1 8

Naam van de verwerkgyan pçsoonsgegevens
Integrale Inkomens- en Vermogens Statistiek (PIIVS)

Omschrijving van de verwerking van persoonsggevens
Verzamelen, bewaren, gebruiken, verstrekken (en verrîetigen) van doodiWeiangUienst (vi
EBN/ERB) en SER/SES geleverde (register)gegevens over inkomen, vermogen, demografische
kenmerken van de integrale Nederlandse bevolking (BRP) en bevolking van Carïbisch Nederland
(PIVA). Via Belastingdienst CN en Rijksdienst CN worden de gegevens verzameld over de
inwoners van Caribïsch Nederland.

Is voor deze verwerking eerder een WBP-melding gedaan?
fAankruïsen wat van toepassing ïs.)

ix___
LjNee
Indien i:

tNummer verwerking fiiaarn Verwerking

u_ 186 1 t integrale InkomensenVermogens Onderzoeken

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492W Den Haag
070 3374196

Contactpersoon CBS
of organisatieonderdeel [ER/SAL/SlL

Jptten, Ur. f.WJ.
[unctionarisgegevensbescherming drs. M.

Doet van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lïd 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
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(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens
(Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke soorten
van persoonsgegevens dit gaat.)

(Categorie van)betrokkenen (Categorie van) persopnsgegevens
1. Ingeschrevenen in de Basisregistratie 1. BSN (Nederland) en ID-nummer (CN)

Personen (BRP) en ingeschrevenen in de
Persoonsinformatievoorziening
Nederlandse_AntiNen_en_Aruba_(PIVA)

2. Ingeschrevenen in de BRP enPIVA 2. Demografische kenmerken
3. Ingeschrevenen in de BRP en PIVA 3. Gegevens over inkomens,

inkomensbestandsdelen en

-

inkomen5bronnen
4. Ingeschrevenen in de BRP en PIVA 4. Huishoudenskenmerken
Singeschrevenen in de BRP en PIVA 5. RegiaIe kenmerken

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aangekruist is wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk.)

Geen
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
Gegevens betreffende ras of etniciteit

—

Gegevens betreffende politiekegezindheid

—
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

i__ Burgerservicenummer (ESN) en ID-nummer
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VerstrekkIng van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt:

(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
t Externe klanten van Centrum voor 1. 2,3,4 en 5 zie “(Categorieën van)

beleidsstatistiek (CvB), Infoservice en CBS betrokkenen en persoonsgegevens”
op Maat

2. Eurostat (Europees Statistisch Bureau) 2. 2,3,4 en S zïe “(Categorieën van)

— -- -

betrokkenen en persoonsgegevens”
3. Ministeries, planbureaus, provinciale en 3. 2,3,4 en S zie “tCategorieën van)

regionale overheden (SZW, Ministerie van betrokkenen en persoonsgegevens”
Financiën,_CPB,_VSO)

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.)

Ïia -

— —- j--
ndien Ja:

Bewerker

_____________________________________

Naam en functie liewerker

_________________________________________________

Adres

___________________________________________________

Postcode en plaats

______________________________________________

t

Postadres

______________________________________

Postcode en plaats

_________________________________________________

Telefoonnummer

_________________________________________________

Emait -

Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

______________________________________________________

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.

Datum meldIng: 4-7-2018 (actualisatie)




