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Melding verwerking persoonsgegevens 
 

Meldingsnummer: 190 
 

Naam van de verwerking van persoonsgegevens 
Trekken van maatwerk personensteekproeven en trekken van reguliere personensteekproeven 
 

 

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens 
Met de gegevens uit de Basisregistratie van Personen en met de gegevens uit andere 
registraties, waarvan het CBS volgens de CBS-wet gebruik mag maken, worden er 
steekproefkaders afgeleid van personen en huishoudens. Uit deze steekproefkaders worden 
steekproeven van personen en huishoudens getrokken, die dan of het CBS zelf of externe 
veldwerkbureaus waarnemen.  
 
Omdat bij het trekken van de steekproeven van huishoudens ook gebruik gemaakt wordt van 
persoonsgegevens, wordt in deze melding gemakshalve alleen gesproken over 
steekproefkaders en steekproeven van personen en niet over de steekproefkaders en 
steekproeven van personen en huishoudens. 
 

 

Is voor deze verwerking eerder een melding gedaan? 
 (Aankruisen wat van toepassing is.) 

X Ja 
 Nee 

 
Indien Ja: 

Nummer verwerking Naam Verwerking 
1. 190 1. Trekken van maatwerk personensteekproeven en trekken 

van reguliere personensteekproeven 
 

Verantwoordelijke 
Directeur-Generaal van de Statistiek 
Henri Faasdreef 312 
2492JP Den Haag 
070 3374196 
 
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming. 
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Doel van de verwerking  
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 zoals vermeld in de CBS-wet. 
 

(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) persoonsgegevens 
1. Alle personen ingeschreven in de 

Basisregistratie Personen (BRP) of in de 
Persoonsinformatievoorziening 
Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) 

1. A-nummer 
2. Adres 
3. Geboortedatum 
4. Geslacht 
5. Herkomst 
6. Generatie 
7. Burgerlijke staat 
8. Type huishouden 
9. Plaats in huishouden 
10. Inkomen 
11. Eventueel andere persoonsgegevens uit 

het Stelsel van Sociaal Statistische 
Bestanden, die nodig zijn voor het 
afleiden van het kader en het trekken van 
de steekproef. Deze persoonsgegevens 
worden door het proces P.SSB (WBP-
melding 220) geleverd aan de processen 
P.MAST en P.REST (deze WBP-melding).  
 
Een globaal overzicht van alle gegevens 
in het Stelsel van Sociaal Statistische 
Bestanden is te vinden op 
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-
diensten/maatwerk-en-
microdata/microdata-zelf-onderzoek-
doen/catalogus-microdata. 

2. Steekproef van personen 1. Naam 
2. Adres 
3. Geboortedatum 
4. Geslacht 
5. Herkomst en/of generatie (alleen bij 

meertalige interviews) 
3. Respondenten van de waarneming van de 

steekproef. 
1. Persoonsgegevens uit het Stelsel van 

Sociaal Statistische Bestanden, die 
gegeven de aard van het onderzoek 
waarvoor de steekproef is getrokken, in 
de enquête gevraagd hadden kunnen 
worden. Deze persoonsgegevens worden 
door het proces P.SSB (WBP-melding 
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220) geleverd aan de processen P.MAST 
en P.REST (deze WBP-melding). 

 

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

 Geen 
 Gegevens betreffende religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging 
X Gegevens betreffende ras of etniciteit 
 Gegevens betreffende politieke opvattingen 
X Gegevens betreffende de gezondheid 
 Gegevens betreffende seksueel gedrag of seksuele gerichtheid 
 Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakbond 
 Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten 
 Genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van 

een persoon 
 Burgerservicenummer (BSN) 

 

Verstrekking van gegevens 
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt. 

(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens 
1.  1.  

 

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

 Ja 
X Nee 

 
Indien Ja: 

Verwerker 
Naam en functie verwerker  
Adres  
Postcode en plaats  
Postadres  
Postcode en plaats  
Telefoonnummer  
E-mail  
Is er een schriftelijke 
verwerkersovereenkomst 
gemaakt conform standaard 
CBS contract? 
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Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU 
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU. 
(Aankruisen wat van toepassing is.) 

 Ja 
X Nee 

 
 

Datum melding:  
12 augustus 2021 


