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CentraaL Bureau
•I voor de Statistiek

Melding verwerking persoonsgegevens
Meldingsnummer:

2 ‘1 °

Naam van de verwerkîngvan persoonsgegevens
Indicatie en gebruik van AWBZ/WIz/Wmo.zorg(bron: CIZ en CAK)

Ornschrijyîng van de verwerking van persoonsgegevens
Samenstellen van persoonsstatistieken over indicatie van AWBZ/WIz-zorg en gebruik van
bijdrageplichtige AWBZ-, WIz- en Wmozorg en ondersteuning op basis van gegevens afkomstig
van CiZen CAK.

Is voor deze verwerking eerder een WBP-melding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassinis.)

_x Tia

Nee
Indien ):

[imer verwerking
1

1. 230

Jaam Verwerking
AWBZ/WMO.zorg (P.AWBZ)

J_i.

Verantwoordelijke
DirecteurGeneraaI van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
24921P Den Haag

0703374196
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbeschecming.

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)
Het verrichten van statistisch en wetenschappefljk onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en
wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde
statistieken.

(Categorieën va ii) betrokkenen en persoonsgegevens
Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.

Wbp-melding (sjabloonversie 23 dU 18 oktober 2016)
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CentraaL Bureau
voor de Statistiek

(Categorie van)
betrokkenen
1 Personen die
recht hebben op
AWBZ/WIz-gefinancierde zorg
(bron: CIZ)
2 Personen die
AWBZ/WIz/Wmogefirancierde zorg
hebben ontvangen waarvoor een
eigen bildrage betaald moet worden (bton CAK)

(Categorie van) persoonsgegevens
la. Klantgegevens: BSN, geslacht, postcode, geboortedatum, overlijdens
datum, zorgkantoor
ib. Indicatiebesluïtgegevens: uitkomst besluit, ingangs- en eindatum,
geïndiceerde zorg, grondslag, regeliiig
2a. Klantgegevens: BSN, leefeenheldnummer, geslacht, postcode, geboortedatum, overlijdensdatum
2b. Productafname: regeling, zotgvorm, leveringsvorm, tijdseenheid
zorg, aantal zorgeenheden, begin- en einddatum zorg, AGB-code
zorgaanbieder
2c: Eigen bijdragen (EB): gefactureerde, ontvangen en beschikte EB, pensioengerechtigd, IeefeenheidsamensteUing, bijdrageplichtig inkomen

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)
Geen
Gegevensbetreffende odsdiensten_levensovertuiging
Gegevens betreffende ras of erniciteit
Gegevens betreffendepolîtieezindheîd
betreifende dege ø’L
L_
Gegevens betreffendehetseksueleleven
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging
Strafrechtelijkegege,ens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag n verband met een opgelegd
verbodnaaraanleidingvandatedra
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Verstrekking van gegevens

A onderstaande ontvangers buitenhetCBSworden gegevensverstrekt.
(Categorie van) ontvangers
1.

L_______________
3,
4,
5

—

-

(Categorie van) persoonsgegevens
1.
2.
3.
4.
5

Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon oforganisatïe aan wie de verwerking van persoonsgegevens is
uitbe5teed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven
(Aankruisen wat van toepassing is.)
Ja
x
Nee
WbpmeIding (sjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)
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Incflen

voorde

Bureau

Statistiek

Li:

Bewerker

Naarnenfunctiebewerker
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 toepassing is.)
Ja
---

---
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Datum

.

melding:

14 mei 2018

Wbp-melding (sjabloonversie 2.3 d.d. 18 oktober 2016)

