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Melding verwerking persoonsgegevens 
 

Meldingsnummer: 362 
 

Naam van de verwerking van persoonsgegevens 
BSUP@0010011018-20210127-193810.bst|2020-12-07 UVB 2020 aanvr kenmerken CBS.xlsx 
 
 

 

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens 
Het Europees Sociaal Fonds is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te 
ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle 
burgers van de Europese Unie (EU). De EU verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn 
van de EU. Nederland heeft in de programmaperiode van 2014 tot en met 2020 een bedrag van 
€507 miljoen te besteden.  

Het CBS maakt in opdracht van SZW jaarlijks cijfers waarin inzicht wordt gegeven in de kenmerken 
van deelnemers aan het ESF-programma en van aanvragers van het ESF-programma. Tot nu toe 
heeft het CBS een monitor voor de verslagjaren 2014 tot en met 2019 uitgevoerd. SZW heeft het 
CBS gevraagd om in 2021 de monitor voor verslagjaar 2020 uit te voeren, de monitors voor de 
jaren 2016 tot en met 2019 te actualiseren en de resultaten in een dashboard te presenteren. 

Aanvragers 

SZW vraagt om de aanvragers van een subsidie in verslagjaar 2020 te aggregeren en in een 

overzichtstabel op te nemen. In tegenstelling tot eerdere jaren koppelt het CBS geen informatie 

aan, de benodigde informatie is al door SZW aangeleverd. Het CBS aggregeert het bestand zodat 

het aantal aanvragers per sector (benaderd door economische activiteit), landsdeel en 

grootteklasse berekend kan worden. De geaggregeerde en afgeronde aanvragerskenmerken 

worden als ‘datadump’ in het dashboard opgenomen.   

 

 
 
 

 

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

 Ja 

x Nee 

 
Indien Ja: 

Nummer verwerking Naam Verwerking 

1.  1.  
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Verantwoordelijke 
Directeur-Generaal van de Statistiek 
Henri Faasdreef 312 
2492JP Den Haag 
070 3374196 
 
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming. 
 

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. Aanvragers van ESF-subsidie 1. KvK nummer, Naam aanvrager 

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

 

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

x Geen 

 Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging 

 Gegevens betreffende ras of etniciteit 

 Gegevens betreffende politieke gezindheid 

 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 

 Burgerservicenummer (BSN) 
 

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

(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  
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5.  5.  

 

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: 

Bewerker 
Naam en functie bewerker  

Adres  

Postcode en plaats  

Postadres  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

E-mail  

Is er een schriftelijke 
bewerkersovereenkomst 
gemaakt conform standaard 
CBS contract? 

 

 

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:  
10-2-2021 
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Melding verwerking persoonsgegevens (intern gebruik) 
 

VIR-proces/intern verantwoordelijke  
Ja -> code VIR proces:  

Nee -> naam van de sector: DBD 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 
(specifieke beveiligingsmaatregelen) 

De aanvragerskenmerken worden enkel op geaggregeerd niveau gepubliceerd.  

 
 
 

 

Ondertekening 
Ondergetekende verklaart dat de in de melding verstrekte inlichtingen juist zijn 

Functie Hoofddirecteur  

Naam Rob van Kan 

Plaats Heerlen 

Datum 11-2-2021 

Handtekening  
 

 
 
 
 

 

Versiehistorie van deze melding 
 

Versie Datum Beschrijving van de wijzigingen en/of status Auteur 

1.0.p1 10-2-2021 Eerste concept LSOT 

 

 

 

 

 

 

 

  


