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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldingsnummer: 1 ‘

Na?m VLfldE verwerking van persoonsggevens
.

Bijstandsdebiteuren- en fraudestatistîek (BDFS)

tçhrijv!iifiç verwerkingvan persoonsggevens

Is voor deze verwerking eerder een WBP-meldîng gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing jij
x Ja - —

Nee

Indjenia:

1 Nummer verwerking Naam Verwerking
149 1. Bijstandsdebiteuren en —fraudestatîstîek (BDFS)

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 (Rechtsgrond: Wbp artS 8, lid 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.

Maandelijks worden door de Nederlandse gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
gegevens verstrekt van alle personen die in het kader van de algemene en bijzondere bij5tand,
Bbz, IOAW of IOAZ als debiteur staan geregistreerd bij de desbetreffende gemeente ofSVB. De
gemeenten verstrekken ook informatie over vorderingen die voortkwamen uit de niet meer
van kracht zijnde regelingen WWB, WIJ, WWIK, ABW of RWW. Deze gegevens worden
gecontroleerd, gecorrigeerd en vervolgens als bestand opgeslagen. Voor de maatwerk en
StatLinetabellen worden de gegevens uitgesplitst naar diverse kenmerken en in bepaalde
gevallen ook gekoppeld aan andere bronnen. Pubticatie van de reguliere maatwerk- en
StatLinetabellen vindt plaats op kwartaalbasis.
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(Categori eën 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. Debiteuren 1. Gemeentecode
2 2 Berichtgevercode
3, 3, Registratienummer vordering
4. Datum besluit/beschikking
5. 5. Aard uitkering
6. 6. Ontstaansgrond vordering
7, 7 Begindatum
8. —- 8 Einddatum
9 9. Hoogte beginschuld
1p -— Reden correctie op schuidbedrag
;ii. - —-—- 1i:1 Hoogtevanhetcorrectiebedrag
12. 12. Statusvan de vordering
13 13. Saldo van de schuld

14 Totaal ontvangen bedrag
15 15 Burgerservicenummer uitkeringsontvanger
1& 16. Recidive
17. 17 Hoogte bestuurlijke boete
18. 1 18 Soort sanctie
1g 19, Parketnummer
20. 20. Burgerservicenummer debiteur
21. 21. Geboortedatumdebiteur
22. 22. Geslacht debiteur

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

—
Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging
Gegevens betreffende ras of etnicfteit

—

Gegevens betreffende politdeke gezindheïd

-«—

Gegevens bffeeondhek1
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

—
verbodnaaraanleiding van dat gedrag

.i__ Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevensverstrekt.
[(Çtegorie van)ontvangers J (Categorie van) persoonsgegevens
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L 1.
2. — ——-——— 2.
3, 1
T --——-- - 4.

.-. -

ï:

Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon of organisatie aan wïe de verwerking van persoonsgegevens s
uitbesteed. lnden er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat van toepassing is.)

__________________ ___________________

E—r------- . --- ----- -__

t Ja

IT 1 Nee ---

Indien !:

Bewerker — -

Naam en functie bewerker

___________________________________________________

Adres

_________________________________________________

Postcode en plaats

____________________________________________________

Postadres

__________________________________________________

Postcode en plaats -

Telefoonnummer

___________________________________________________

E-mail

______________________________________________________

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

____________________________________________________

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.
(Aankruisen wat van toepassingis.) .

Ja
x Nee -- —

Datum meldin: ‘ Ï 2 O1’
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