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Melding verwerking persoonsgegevens 
 
 
Meldingsnummer  
201 
 
Naam verwerking van persoonsgegevens 
Statistiek over cliënten met AMK-onderzoek, -advies en/of -consult 
 
Omschrijving verwerking van persoonsgegevens 
Samenstelling van statstieken over de gebruikers van Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling (AMK) op basis van gegevens op persoonsniveau. De hiervoor te 
verkrijgen AMK-gegevens hebben betrekking op zowel onderzoeken, cunsulten en adviezen. 
 
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. Kind-id, BSN, voornaam, 
tussenvoegsel, 
achternaam, postcode bij 
adres kind, type adres, 
geslacht, geboortedatum, 
aard mishandeling bij 
afsluiting, aantal kinderen, 
aantal gemelde kinderen, 
gezinsproblematiek bij 
afsluiten, melder, type 
instantie, situatie bij 
afsluiten, resultaat van het 
onderzoek, vervolg voor de 
jeugdige, naam-vestiging 
AMK, startdatum dossier 
(=contactdatum), stopdatum 
dossier (=afsluitdatum), 
aard advies/consult   

1. De gegevens zijn afkomstig van de AMK's 
vanuit hun informatiesysteem KITS. Via een 
speciaal daarvoor gemaakte query worden de 
gegevens uit het systeem gehaald en in een 
apart bestand gezet. Deze bestanden worden 
door de AMK's via een door het CBS 
aangeboden beveiligde uploadfaciliteit naar 
het CBS verstuurd. 

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

1. Jeugdigen die een AMK-
onderzoek, -consult en/of -
advies gehad hebben 

1. Kind-id, BSN, voornaam, tussenvoegsel, 
achternaam, pastcode bij adres kind, type 
adres, geslacht, geboortedatum, gezinslid of 
omgevingspersoon 

 
 
(Categorieën van) betrokkenen en bijzondere gegevens in verwerking 



 
Centraal Bureau voor de Statistiek 

 

 

(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) bijzondere persoonsgegevens 

Jeugdigen die een AMK-
onderzoek, -consult en/of -advies 
gehad hebben. 

aard mishandeling bij afsluiting, aantal kinderen, 
aantal gemelde kinderen, gezinsproblematiek bij 
afsluiten, melder, type instantie, situatie bij 
afsluiten, resultaat van het onderzoek, vervolg 
voor de jeugdige, naam-vestiging AMK, 
startdatum dossier (=contactdatum), stopdatum 
dossier (=afsluitdatum), aard advies/consult  

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

1. SGZ (CBS) 
2. SSB (CBS) 
3. Centrum voor 

beleidsstatistieken (CBS) 

1. VerRINde (gepseudonimiseerde) bestanden 
2. idem 
3. idem 

 
Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU 
De gegevensverwerking persoonsgegevens wordt niet doorgegeven aan één of meer landen 
buiten de EU. 
 
Datum melding 
29 december 2014 
 


