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Melding verwerking persoonsgegevens 
 
 
Meldingsnummer  
191 
 
Naam verwerking van persoonsgegevens 
Database Bedrijfsvoertuigen  
 
Omschrijving verwerking van persoonsgegevens 
Het koppelen van gegevens over motorvoertuigen, gegevens over bedrijven en financieel 
economische gegevens aan elkaar om uitgebreide relevante statistische output over 
motorvoertuigen in relatie tot bedrijven te kunnen maken.  
 
Verantwoordelijke 
Directeur-Generaal van de Statistiek 
 
Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e) 
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. Eigenaren van kenteken 
2. Contractanten van 

leasevoertuigen  
3. Persoonsgegevens 
4. Bedrijfsgegevens 

1. RDW (via beveiligde CD) 
2. Belastingdienst (via beveiligde CD) 

 
3. IIS ( Inkomens Informatie Systeem) 
4. Algemeen Bedrijfs Register 

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

1. Eigenaren van kenteken 
 
 
 
  

2. Inkomens Informatie 
Systeem 

3. Algemeen Bedrijfs Register 
 

4. Contractanten van 
leasevoertuigen 

1. Fiscaal nummer, voertuigsoort,  KvK nummer, 
naam, huisnummer en toevoeging, postcode 
numeriek, postcode alfanumeriek, 
woonplaats_naam, straat_naam, 
gemeentecode, kenteken 

2. BSN-nummer, Fiscaal nummer 
 

3. Juridische Naam bedrijf 
 

4. Kenteken, kvk_nummer contractant, naam 
contractant, straatnaam contractant, 
huisnummer contractant, postcode 
contractant, woonplaats contractant, , kvk 
nummer leasebedrijf  

 
 
(Categorieën van) betrokkenen en bijzondere gegevens in verwerking 
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) bijzondere persoonsgegevens 

n.v.t.       
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(Categorieën van) ontvangers van gegevens 
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) gegevens 

1. Registerbeheerder VV 
 
 
 

2. Statistisch analist V&V 
 
 
 

3. Statistisch onderzoeker 
V&V  

1. Alle gegevens betreffende bedrijfsvoertuigen, 
bestuurders van bedrijfsvoertuigen en 
gekoppelde financieel economische gegevens 
ter beoordeling en controle 

2. Alle gegevens betreffende bedrijfsvoertuigen, 
bestuurders van bedrijfsvoertuigen en 
gekoppelde financieel economische gegevens 
ter bewerking  

3. Alle gegevens betreffende bedrijfsvoertuigen, 
bestuurders van bedrijfsvoertuigen en 
gekoppelde financieel economische gegevens 
voor onderzoeksdoeleinden. 

 
Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU 
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU. 
 
Datum melding 
1 mei 2014 
 


