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Melding verwerking persoonsgegevens 
 
 
Meldingsnummer  
152 
 
Naam verwerking van persoonsgegevens 
Voorbereiden enquêtering 
 
Omschrijving verwerking van persoonsgegevens 
Deze verwerking is een onderdeel van het totale dataverzamelingsproces zoals dat door de 
divisie Dataverzameling wordt uitgevoerd. Het doel van het hoofdproces "Voorbereiden 
enquêtering" is het inrichten en uitvoeren van het cenrale enquêtebeheer en het klaarmaken 
en klaarzetten van werkporties voor de logistieke en interviewerafdelingen van het CBS.  
 
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. Naam, adresgegevens, 
telefoonnummer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Actuele enquêtegegevens 
 

3. Enquêteantwoorden (op alle 
mogelijke CBS-enquêtes) 

4. Inzetbaarheidsgegevens, 
contactgegevens 

1. Afhankelijk van het onderzoek worden interne 
CBS-gegevens gebruikt die afkomstig zijn 
van: 
- Gemeentelijke Basisadministratie (GBA); 
- Geografische Basis Registratie (GBR); 
- Algemeen Bedrijven Register (ABR); 
- Kamer van Koophandel; 
- Belastingdienst 
Daarnaast kan het voorkomen dat een 
externe steekproefregister gebruikt wordt 
zoals afkomstig van de Rijksdienst voor het 
Wegvervoer (RDW). 

2. Uit andere processen m.b.t. het verzamelen 
van enquêtes 

3. Van berichtgevers c.q. respondenten tijdens 
het uitvoeren van het enquêteren 

4. Van interviewers (CBS en externe inhuur) en 
consultants 

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

1. Personen en huishoudens van 
personen die betrokken zijn bij 
persoons- en 
huishoudensonderzoeken 
 
 

1. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, 
achtergrondkenmerken (geboortedatum, 
geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, 
geboorteland), actuele enquêtegegevens 
(correspondentienummer, benaderstap, 
benaderwijze, interviewer), 
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2. Personen die bedrijfsmatig 
werken (zelfstandige, ZZP-er 
of op andere wijze herleidbaar 
tot een natuurlijke persoon) als 
gevolg van bedrijfsenquêtes 
 
 

3. Interviewers (CBS en externe 
inhuur) en consultants 

enquêteantwoorden (op een beperkt aantal 
CBS-enquêtes) 

2. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, 
achtergrondkenmerken (bedrijfsactiviteit, 
grootteklasse, rechtsvorm), actuele 
enquêtegegevens (correspondentienummer, 
benaderstap, benaderwijze, interviewer), 
enquêteantwoorden (op een beperkt aantal 
CBS-enquêtes) 

3. Inzetbaarheidsgegevens (beschikbaarheid 
(diensten), contactgegevens (adressen, 
telefoonnummers, dagen, tijdstippen, 
reisgegevens) 
 
  

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

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

1. Afdelingen binnen Divisie 
Dataverzameling 

1. Zie bovengenoemde gegevenscategorieën  

 
Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU 
De gegevensverwerking persoonsgegevens wordt niet doorgegeven aan één of meer landen 
buiten de EU. 
 
Datum melding 
13-6-2013 
 


