
Centraal Bureau voor de Statistiek

Melding verwerking persoonsgegevens 
 

Meldingsnummer  
150 
 
Naam verwerking van persoonsgegevens 
Jeugdzorgcliënt  
 
Omschrijving verwerking van persoonsgegevens 
Samenstellen van persoonsstatistieken over de gebruikers van provinciaal gefinancierde 
jeugdzorg ("jeugdigen") op basis van gegevens over indicatiebesluiten en geleverde 
jeurgdzorg op persoonsniveau. 
 
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. Deze 

statistiek wordt niet gefinancierd vanuit de budgetbijdrage van EZ maar vanuit gelden uit 
werk voor derden. 

 
Herkomst (categorieën van) persoonsgegevens 
(Categorie van) persoonsgegevens Bron en wijze van verkrijgen 
1. BSN, ID-nummer jeugdige 

(afgegeven door 
jeurgdzorginstelling), adres, 
type adres, leeftijd, geslacht, 
migratie herkomst jeugdige, 
leefsituatie jeugdige, code en 
adres zorginstelling, adres 
Bureau Jeugdzorg, 
financieringswijze zorg, datum 
aanvang en einde 
jeugdzorgtraject, gegevens 
m.b.t. actueel indicatiebesluit 
BJZ, dagen per type jeugdzorg 
en/of gedwongen kader, 
wel/niet maatregel 
jeugdbescherming, wel/niet 
maatregel jeugdreclassering, 
wel/niet alleen jeugdzorg plus, 
wel/niet meldingen voor het 
kind aan de Raad voor de 
Kinderbescherming, 
doorlooptijd en kosten 
geaccepteerde aanmelding en 
indicatiebesluit. 

1. De gegevens zijn afkomstig van de 
instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp (J&O; 
feitelijke aanbieders van jeugdzorg), Bureaus 
Jeugdzorg (BJZ's; indicatiestellend orgaan 
m.b.t. jeugdzorg) en Landelijk Werkende 
Instellingen (LWI's; aanbieders van jeugdzorg 
die ook taken van BJZ's mogen uitvoeren). Al 
deze gegevens worden verzameld door 
Jeugdzorg Nederland, ADD-groep en INIT18 
en door Jeugdzorg Nederland via een door 
het CBS aangeboden beveiligde 
uploadfaciliteit naar het CBS verstuurd. 

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens 
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(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens 
1. Jeugdigen die recht op 

provinciaal gefinancierde 
jeugdzorg hebben middels een 
indicatiebesluit en/of deze 
jeugdzorg al ontvangen 
(hebben) 

1. BSN, ID-nummer jeugdige (afgegeven door 
jeugdzorginstelling), adres, type adres, 
leeftijd, geslacht, migratie herkomst jeugdige, 
leefsituatie jeugdige, code en adres 
zorginstelling, adres Bureau Jeugdzorg, 
financieringswijze zorg. 

(Categorieën van) betrokkenen en bijzondere gegevens in verwerking 
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) bijzondere persoonsgegevens 
Jeugdigen die recht op provinciaal 
gefinancierde jeugdzorg hebben 
middels een indicatiebesluit en/of 
deze jeugdzorg al ontvangen 
(hebben 

Datum aanvang en einde jeugdzorgtraject, 
gegevens m.b.t. actueel indicatiebesluit BJZ, 
dagen per type jeugdzorg en/of gedwongen 
kader, wel/niet maatregel jeugdbescherming, 
wel/niet maatregel jeugdreclassering, wel/niet 
alleen jeugdzorg plus, wel/niet meldingen voor het 
kind aan de Raad voor de Kinderbescherming, 
doorlooptijd en kosten geaccepteerde aanmelding 
en indicatiebesluit. 

(Categorieën van) ontvangers van gegevens 
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) gegevens 
1. SGZ (CBS) 
2. SSB (CBS) 
3. Centrum voor Beleidsstatistiek 

1. VerRINde (geanonimiseerde) bestanden 
2. VerRINde (geanonimiseerde) bestanden 
3. VerRINde (geanonimiseerde) bestanden 

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU 
De gegevensverwerking persoonsgegevens wordt niet doorgegeven aan één of meer landen 
buiten de EU. 
 
Datum melding 
23-5-2013 
 


