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Melding verwerking persoonsgegevens 
 

Meldingsnummer  
116 
 
Naam verwerking van persoonsgegevens 
Pilot Inkomen en vermogen van ZZP-ers 
 
Omschrijving verwerking van persoonsgegevens 
Gegevens van zelfstandigen worden verwerkt om inzicht te krijgen in het inkomen en het 
vermogen van zzp-ers. Ook wordt er gekeken of er naast de zzp-activiteiten nog inkomen uit 
andere bronnen (zoals loondienst) plaatsvindt. Onderdeel van het speerpunt Gedrag van 
Ondernemingen en Economische Doelgroepenanalyse 
 
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. 
 
Herkomst (categorieën van) persoonsgegevens 
(Categorie van) persoonsgegevens Bron en wijze van verkrijgen 
1. Persoonsgegevens uit het zzp-

panel van EIM 
2. Gegevens BOP 
3. Catalogusbestanden CvB 
4. Statistische data uit het SSB 

1. EIM, elektronisch 
 

2. Elektronisch 
3. Elektronisch 
4. Elektronisch 

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens 
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens 
1. Natuurlijke personen op basis 

van BSN en natuurlijke 
personen op basis van FI-
nummer geïdentificeerd die de 
economische doelgroep 
zzp'ers vormen. Het gaat om 
de 'nieuwe' zzp'ers en niet de 
klassieke zelfstandige zonder 
personeel, waar het CBS al 
over publiceert. Een zzp'er 
verschilt van een zelfstandige 
zonder personeel omdat een 
zzp'er aangeeft zijn of haar 
arbeid als het voornaamste 
product van de onderneming te 
beschouwen, en geen 
goederen. Daarnaast wordt het 
zzp-panel van het EIM als 
populatie gebruikt. 

1. De drie thema's die onderzocht worden zijn 
dynamiek onder zzp'ers, vermogenssituatie 
van zzp'ers en inkomenssituatie van zzp'ers. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van naw-
gegevens, statistische gegevens en 
inkomens- en vermogensgegevens. 
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(Categorieën van) betrokkenen en bijzondere gegevens in verwerking 
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) bijzondere persoonsgegevens 
N.v.t.       

(Categorieën van) ontvangers van gegevens 
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) gegevens 
1. DataService Centrum (DSC) 

van Centrum voor 
Beleidstatistiek 

1. Identificerende gegevens, basisbestand 
onderneming en ondernemers, 
winstgegevens zelfstandigen, verlies- en 
winstgegevens en balansgegevens bedrijven 

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU 
De gegevensverwerking persoonsgegevens wordt niet doorgegeven aan één of meer landen 
buiten de EU. 
 
Datum melding 
11 juni 2012 
 


