
 

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

Melding verwerking persoonsgegevens 
 

Meldingsnummer:  
(Hoeft niet ingevuld te worden: nummer wordt toegekend door de Functionaris 
gegevensbescherming na ontvangst van het ondertekende formulier.) 
 

Naam van de verwerking van persoonsgegevens 
Werknemers van Vrije Universiteit Amsterdam   
 

 

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens 
In het kader van de barometer culturele diversiteit heeft de Vrije Universiteit Amsterdam op 
16-4-2021 en 20-04-2021 enkele gegevens uit haar personeelsbestand aangeleverd, namelijk 
de identificatiesleutel (peildatum, geboortedatum, geslacht en adres) en enkele 
tabelvariabelen (zie Categorieën persoonsgegevens). Maar omdat de Vrije Universiteit 
Amsterdam besloten heeft hun deelname aan de barometer culturele diversiteit op te 
schorten, heeft het CBS deze gegevens op verzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam op 18-
05-2021 vernietigd.  

 

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

 Ja 

x Nee 

 
Indien Ja: 

Nummer verwerking Naam Verwerking 

1.  1.  

 

Verantwoordelijke 
Directeur-Generaal van de Statistiek 
Henri Faasdreef 312 
2492JP Den Haag 
070 3374196 
 
Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming. 
 

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e) 
Het doel betrof in eerste instantie: Het verrichten van statistisch en wetenschappelijk onderzoek 
ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van 
zodanig onderzoek samengestelde statistieken. 
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http://www.cbs.nl/barometerculturelediversiteit
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Maar doordat het project door de Vrije Universiteit Amsterdam opgeschort is, hebben we 
momenteel geen reden meer om de geleverde persoonsgegevens verder te verwerken en hebben 
we de data vernietigd (zie Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens).  
 

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

(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens 

Alle werknemers (personen) in loondienst van 
de Vrije Universiteit Amsterdam op 31 
december 2020 met Nederlandse nationaliteit 
en woonplaats in Nederland, exclusief UMC’s 
en student assistenten. Data van 
medewerkers die bezwaar hebben 
aangetekend worden niet meegeleverd. 
Omdat medewerkers van wie het 
dienstverband beëindigd is na 31 december 
2020 geen bezwaar kunnen maken, worden 
deze ook niet meegeleverd. Voor werknemers 
die werkzaam zijn bij de gemeenschappelijke 
faculteit Acta van de Universiteit van 
Amsterdam en de Vrije Universiteit 
Amsterdam, worden de werknemersgegevens 
alleen door de Universiteit van Amsterdam 
aangeleverd en niet door de Vrije Universiteit 
Amsterdam. De data zijn ontdubbeld voor 
levering, met voorrang aan senioriteit van de 
functie, gevolgd door grootste aanstelling.  

1. Geboortejaar 

 2. Geboortemaand 

 3. Geboortedag 

 4. Geslacht 

 5. Postcode 

 6. Huisnummer 

 7. Huisnummertoevoeging 

 8. Peildatum  

 9. Faculteit/dienst 

 10. Type personeel en functie 

 11. Type personeel en leeftijd 

 12. Type personeel en geslacht 

 13. Type personeel en salarisschaal 

 

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt? 
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.) 

x Geen  In het kader van de barometer culturele diversiteit was het eigenlijk de 
bedoeling dat gegevens betreffende ras of etniciteit (migratieachtergrond) werden 
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gekoppeld aan het geleverde personeelsbestand, maar doordat de barometer voor de 
Vrije Universiteit Amsterdam vroegtijdig on-hold is gezet wordt dit niet meer gedaan.  

 Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging 

 Gegevens betreffende ras of etniciteit 

 Gegevens betreffende politieke gezindheid 

 Gegevens betreffende de gezondheid 

 Gegevens betreffende het seksuele leven 

 Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging 

 Strafrechtelijke gegevens 

 Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd 
verbod naar aanleiding van dat gedrag 

 Burgerservicenummer (BSN) 

 

Verstrekking van gegevens 
Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt. 

(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

 

Is er sprake van een bewerker? 
Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verwerking van persoonsgegevens is 
uitbesteed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven. 
(Aankruisen wat van toepassing is.) 

 Ja 

x Nee 

 
Indien Ja: 

Bewerker 
Naam en functie bewerker  

Adres  

Postcode en plaats  

Postadres  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

E-mail  

Is er een schriftelijke 
bewerkersovereenkomst 
gemaakt met afspraken over 
de beveiliging? 
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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 

x Nee 

 
 

Datum melding:  
31-5-2021 
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Melding verwerking persoonsgegevens (intern gebruik) 
 

VIR-proces/intern verantwoordelijke  
Ja -> code VIR proces:  

Nee -> naam van de sector: DBD 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 
(specifieke beveiligingsmaatregelen) 

Data is geleverd via het (beveiligde) uploadportaal van Phoenix. Echter, doordat het project 
vroegtijdig is stopgezet is de data weer vernietigd. 
 
(Normaal gesproken wordt de identificatiesleutel (geboortedag, -maand, -jaar, geslacht, adres, 
huisnummer, huisnummertoevoeging, peildatum) na levering geanonimiseerd naar 
RINPERSOONS+RINPERSOON en wordt het “verrinde” bestand geplaatst en verwerkt in de SEC-
omgeving met SEC-accounts, in een map waar alleen de betreffende projectgroep rechten 
heeft).  

 

Ondertekening 
Ondergetekende verklaart dat de in de melding verstrekte inlichtingen juist zijn 

Functie Hoofddirecteur DRI 

Naam Rob van Kan 

Plaats Heerlen 

Datum 1-6-2021 

Handtekening  

 
 
 
 
 

 

Versiehistorie van deze melding 
 

Versie Datum Beschrijving van de wijzigingen en/of status Auteur 

1.0.p1 17-05-2021 Eerste concept VVRS 

1.0 18-5-2021 Goedkeuring hoofddirecteur met ondertekening RKAN 

1.1 31-5-2021 Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens 
ingekort 

STAN 

 


