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A B C D E F G H I J K L M N

Naam verwerking Eindverantwoordelijke Afdeling Verwerkingsdoeleinden Rechtmatige grondslag Uitleg Betrokkene(n) Persoonsgegevens

Bijzondere en gevoelige 

persoonsgegevens

Categorieën van 

Ontvangers

Doorgifte aan 

een derde land Bewaartermijn

Technische en 

organisatorische 

maatregelen Herkomst gegevens

De naam waaronder je de verwerking herkent.

Welk bestuursorgaan is de 

verwerkings- en/of 

eindverantwoordelijke?

Wie is de interne 

verantwoordelijke? 

Wat is het doel van het 

proces en de verwerking?

Wat is de rechtmatige 

grondslag? Toelichting op gekozen grondslag. 

Over welke categorie van 

betrokkenen gaat het?

Bijvoorbeeld: Aanvragers, 

leerplichtigen, bewoners.

Welke categorieën van persoonsgegevens 

worden gebruikt?

Dit zijn BSN, medische 

gegevens, ras of etnische 

afkomst, politieke 

opvattingen, religieuze 

overtuigingen, lidmaatschap 

vakbond, biometrische 

gegevens voor identificatie 

of seksuele gegevens.

Over welke 

categorie van 

ontvangers gaat 

het? Bijvoorbeeld: 

Dienstverleners, 

opdrachtgevers, 

(externe) 

hulpverleners, 

financiën etc.

Worden de 

gegevens 

verwerkt in een 

ander land? Zo 

ja, welk land?

Wat is de wettelijke 

bewaartermijn voor de 

gegevens?

Welke 

maatregelen zijn 

genomen?

Zijn de 

persoonsgegevens bij 

de betrokkene 

verzameld of bij een 

derde? In het geval 

van derden, welke? 

Wet op economische delicten College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Strafrechtelijk optreden Wettelijke verplichting

Artikel 2:13 Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 1a Wet op de economische 

delicten

Natuurlijk persoon, 

sportvereningen en 

rechtspersonen. 

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. CJIB Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Wet milieubeheer College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Strafrechtelijk optreden Wettelijke verplichting

Besluit lozen buiten inrichtingen juncto artikel 10.2 Wet milieubeheer juncto artikel 1a 

Wet op de economische delicten

Natuurlijk persoon, 

sportvereningen en 

rechtspersonen. 

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. CJIB Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Alcoholwet College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Strafrechtelijk optreden Wettelijke verplichting Drank en horecawet juncto artikel 1 Wet op de economische delicten

Natuurlijk persoon, 

sportvereningen en 

rechtspersonen. 

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. CJIB Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Huisvestingswet College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Bestuurlijk optreden Wettelijke verplichting Huisvestingswet 2014 Natuurlijk persoon

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. 

Algemene en 

Juridische zaken en 

burgemeester Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Diverse verordeningen (Verordening Openbaar 

water, Algemene Plaatselijke Verordening, 

Afvalstoffen verordening, etc.) Raad

Toezicht & 

Handhaving Bestuurlijk optreden Wettelijke verplichting

Verordeningen en/of keuren voor zover betrokkene daarvoor door het bevoegde 

bestuursorgaan is aangewezen

Natuurlijk persoon, 

sportvereningen en 

rechtspersonen. 

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. 

Algemene en 

Juridische zaken en 

burgemeester Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Wet op economische delicten College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Strafrechtelijk optreden Wettelijke verplichting Tabaks- en rookwarenwet juncto artikel 1 Wet op de economische delicten Rechtspersonen

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. CJIB Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Wet milieubeheer College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Strafrechtelijk optreden Wettelijke verplichting

Artikelen 2.3.6 Vuurwerkbesluit juncto artikel 9.2.2.1 Wet milieubeheer juncto artikel 1 

Wet op de economische delicten Natuurlijk persoon

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. CJIB Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene
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Naam verwerking Eindverantwoordelijke Afdeling Verwerkingsdoeleinden Rechtmatige grondslag Uitleg Betrokkene(n) Persoonsgegevens

Bijzondere en gevoelige 

persoonsgegevens

Categorieën van 

Ontvangers

Doorgifte aan 

een derde land Bewaartermijn

Technische en 

organisatorische 

maatregelen Herkomst gegevens

De naam waaronder je de verwerking herkent.

Welk bestuursorgaan is de 

verwerkings- en/of 

eindverantwoordelijke?

Wie is de interne 

verantwoordelijke? 

Wat is het doel van het 

proces en de verwerking?

Wat is de rechtmatige 

grondslag? Toelichting op gekozen grondslag. 

Over welke categorie van 

betrokkenen gaat het?

Bijvoorbeeld: Aanvragers, 

leerplichtigen, bewoners.

Welke categorieën van persoonsgegevens 

worden gebruikt?

Dit zijn BSN, medische 

gegevens, ras of etnische 

afkomst, politieke 

opvattingen, religieuze 

overtuigingen, lidmaatschap 

vakbond, biometrische 

gegevens voor identificatie 

of seksuele gegevens.

Over welke 

categorie van 

ontvangers gaat 

het? Bijvoorbeeld: 

Dienstverleners, 

opdrachtgevers, 

(externe) 

hulpverleners, 

financiën etc.

Worden de 

gegevens 

verwerkt in een 

ander land? Zo 

ja, welk land?

Wat is de wettelijke 

bewaartermijn voor de 

gegevens?

Welke 

maatregelen zijn 

genomen?

Zijn de 

persoonsgegevens bij 

de betrokkene 

verzameld of bij een 

derde? In het geval 

van derden, welke? 
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14

15

16

17

18

19

WVW (stilstaand verkeer) College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Strafrechtelijk optreden Wettelijke verplichting

Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

1990 Natuurlijk persoon

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN en kenteken(s). Er 

worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. CJIB Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO

Bij betrokkene en/of 

RDW

WVW (rijdend verkeer) College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Strafrechtelijk optreden Wettelijke verplichting

Artikelen 4, 5, 6, 8, 10, 28, 57, 60 en 82 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

1990 (RVV), en artikel 62 RVV juncto bijlage I, hoofdstukken C (geslotenverklaring) en D 

(rijrichting), RVV. Handhaving op het negeren van een C- of D-bord is toegestaan in 

relatie tot de leefbaarheid voor bepaalde gebieden af te sluiten voor (vracht)auto's, 

zoals de zogeheten milieuzones. Digitaal handhaven is slechts mogelijk voor het 

negeren van een C-bord of voor overtreding van artikel 5, 6 of 10 RVV die volgt uit het 

negeren van een G-bord. De toepasselijke kaders voor digitaal handhaven door 

gemeenten zijn te vinden op www.om.nl/geslotenverklaring. Natuurlijk persoon

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN en kenteken(s). Er 

worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. CJIB Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO

Bij betrokkene en/of 

RDW

Wet aansprakelijkheidsverzekering College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Strafrechtelijk optreden Wettelijke verplichting Artikelen 30 en 34 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Natuurlijk persoon

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN en kenteken(s). Er 

worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. CJIB Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO

Bij betrokkene en/of 

RDW

Omgevingsrecht College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Bestuurlijk optreden Wettelijke verplichting

Artikel 2.2 lid 1 onder g en h Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 

1a Wet op de economische delicten

Natuurlijk persoon, 

sportvereningen en 

rechtspersonen. 

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. 

Algemene en 

Juridische zaken en 

burgemeester Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Wet bodembescherming College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Bestuurlijk optreden Wettelijke verplichting

Artikel 13 Wet bodembescherming juncto artikel 1a Wet op de economische delicten 

voor zover het gaat om feiten die de leefbaarheid aantasten

Natuurlijk persoon, 

sportvereningen en 

rechtspersonen. 

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. 

Algemene en 

Juridische zaken en 

burgemeester Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Wet op de Kansspelen College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Bestuurlijk optreden Wettelijke verplichting Titel VA van de Wet op de kansspelen Rechtspersonen

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. 

Algemene en 

Juridische zaken en 

burgemeester Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Wet Openbare Manifestaties College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Bestuurlijk optreden Wettelijke verplichting Wet openbare manifestaties Natuurlijk persoon

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. 

Algemene en 

Juridische zaken en 

burgemeester Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene
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Naam verwerking Eindverantwoordelijke Afdeling Verwerkingsdoeleinden Rechtmatige grondslag Uitleg Betrokkene(n) Persoonsgegevens

Bijzondere en gevoelige 

persoonsgegevens

Categorieën van 

Ontvangers

Doorgifte aan 

een derde land Bewaartermijn

Technische en 

organisatorische 

maatregelen Herkomst gegevens

De naam waaronder je de verwerking herkent.

Welk bestuursorgaan is de 

verwerkings- en/of 

eindverantwoordelijke?

Wie is de interne 

verantwoordelijke? 

Wat is het doel van het 

proces en de verwerking?

Wat is de rechtmatige 

grondslag? Toelichting op gekozen grondslag. 

Over welke categorie van 

betrokkenen gaat het?

Bijvoorbeeld: Aanvragers, 

leerplichtigen, bewoners.

Welke categorieën van persoonsgegevens 

worden gebruikt?

Dit zijn BSN, medische 

gegevens, ras of etnische 

afkomst, politieke 

opvattingen, religieuze 

overtuigingen, lidmaatschap 

vakbond, biometrische 

gegevens voor identificatie 

of seksuele gegevens.

Over welke 

categorie van 

ontvangers gaat 

het? Bijvoorbeeld: 

Dienstverleners, 

opdrachtgevers, 

(externe) 

hulpverleners, 

financiën etc.

Worden de 

gegevens 

verwerkt in een 

ander land? Zo 

ja, welk land?

Wat is de wettelijke 

bewaartermijn voor de 

gegevens?

Welke 

maatregelen zijn 

genomen?

Zijn de 

persoonsgegevens bij 

de betrokkene 

verzameld of bij een 

derde? In het geval 

van derden, welke? 
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20

21

22

23

24

25

26

Wet RO College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Bestuurlijk optreden Wettelijke verplichting

Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 1a Wet op de economische delicten met 

uitzondering van de volgende situaties: 1) het feit is begaan in samenhang met andere 

economische feiten, of 2) het feit heeft betrekking op een inrichting in de zin van de 

Wet milieubeheer

Natuurlijk persoon, 

sportvereningen en 

rechtspersonen. 

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. 

Algemene en 

Juridische zaken en 

burgemeester Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Wetboek van Strafrecht College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Strafrechtelijk optreden Wettelijke verplichting

Artikelen 175, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 184a, 185, 188, 199, 225, 231, tweede lid, 

239, 266 juncto 267, onder 2
o
, 284, 285, 300 juncto 304, onder 3

o
, 350, 351, 351bis, 352, 

416, 417bis, 424 t/m 429, 430a, 435 onder 4
o
, 437, 437bis en 437ter, 438, 447b, 447c, 

447d, 447e, 453 en 458 t/m 461 Wetboek van strafrecht Natuurlijk persoon

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. CJIB Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Burgemeester

Toezicht & 

Handhaving Strafrechtelijk optreden Wettelijke verplichting

Artikel 443 Wetboek van strafrecht, ook voor zover het gaat om overtreding van een 

noodverordening die of een noodbevel dat verband houdt met het COVID-19-virus

Natuurlijk persoon, 

sportvereningen en 

rechtspersonen. 

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. CJIB Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Winkeltijdenwet College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Bestuurlijk optreden Wettelijke verplichting Winkeltijdenwet Rechtspersonen

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. 

Algemene en 

Juridische zaken en 

burgemeester Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Woningwet College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Bestuurlijk optreden Wettelijke verplichting

Woningwet juncto juncto artikel 1a Wet op de economische delicten met uitzondering 

van de volgende situaties: 1) het feit is begaan in samenhang met andere economische 

delicten; 2) het feit heeft betrekking op een inrichting in de zin van de Wet 

milieubeheer, of 3) het feit heeft betrekking op overtreding van Bouwbesluit 2012 voor 

zover het de voorschriften inzake het verwijderen van asbest en de aanwezigheid van 

asbestvezels of formaldehyde betreft. Natuurlijk persoon

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. 

Algemene en 

Juridische zaken en 

burgemeester Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Zondagswet College van B&W

Toezicht & 

Handhaving Bestuurlijk optreden Wettelijke verplichting Zondagswet Rechtspersonen

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. 

Algemene en 

Juridische zaken en 

burgemeester Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

nvt
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Naam verwerking Eindverantwoordelijke Afdeling Verwerkingsdoeleinden Rechtmatige grondslag Uitleg Betrokkene(n) Persoonsgegevens

Bijzondere en gevoelige 

persoonsgegevens

Categorieën van 

Ontvangers

Doorgifte aan 

een derde land Bewaartermijn

Technische en 

organisatorische 

maatregelen Herkomst gegevens

De naam waaronder je de verwerking herkent.

Welk bestuursorgaan is de 

verwerkings- en/of 

eindverantwoordelijke?

Wie is de interne 

verantwoordelijke? 

Wat is het doel van het 

proces en de verwerking?

Wat is de rechtmatige 

grondslag? Toelichting op gekozen grondslag. 

Over welke categorie van 

betrokkenen gaat het?

Bijvoorbeeld: Aanvragers, 

leerplichtigen, bewoners.

Welke categorieën van persoonsgegevens 

worden gebruikt?

Dit zijn BSN, medische 

gegevens, ras of etnische 

afkomst, politieke 

opvattingen, religieuze 

overtuigingen, lidmaatschap 

vakbond, biometrische 

gegevens voor identificatie 

of seksuele gegevens.

Over welke 

categorie van 

ontvangers gaat 

het? Bijvoorbeeld: 

Dienstverleners, 

opdrachtgevers, 

(externe) 

hulpverleners, 

financiën etc.

Worden de 

gegevens 

verwerkt in een 

ander land? Zo 

ja, welk land?

Wat is de wettelijke 

bewaartermijn voor de 

gegevens?

Welke 

maatregelen zijn 

genomen?

Zijn de 

persoonsgegevens bij 

de betrokkene 

verzameld of bij een 

derde? In het geval 

van derden, welke? 
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28

29

30

31

32

33

Wet publike gezondheid Burgemeester

Toezicht & 

Handhaving Bestuurlijk optreden Wettelijke verplichting Artikel 6d, achtste lid, en hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid

Natuurlijk persoon, 

sportvereningen en 

rechtspersonen. 

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. 

Algemene en 

Juridische zaken en 

burgemeester Nee

Vijf jaar na verwijdering (art. 

8 jto art 14 Wet 

politiegegevens) Confom BIO Bij betrokkene

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (nvt) Burgemeester

Toezicht & 

Handhaving Strafrechtelijk optreden Wettelijke verplichting

Artikel 8, eerste lid, juncto artikel 30, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet 

buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag juncto artikel 1 van de Tijdelijke regeling 

landelijke avondklok covid-19

Natuurlijk persoon, 

sportvereningen en 

rechtspersonen. 

NAW (en BSN vanuit ID ivm check), er worden 

geen verdere vastleggingen gedaan. 

BSN. Er worden geen verdere 

vastleggingen gedaan en geen 

beeldmateriaal van personen 

vastgelegd. CJIB Nee

Vrije toegang: 1 jaar;         

alleen gericht zoeken: 4 jaar, 

daarna verwijderen. 

Vervolgens 5 jaar bewaren. 

Daarna vernietigen Confom BIO Bij betrokkene
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Naam verwerking Eindverantwoordelijke Afdeling Verwerkingsdoeleinden Rechtmatige grondslag Uitleg Betrokkene(n) Persoonsgegevens

Bijzondere en gevoelige 

persoonsgegevens

Categorieën van 

Ontvangers

Doorgifte aan 

een derde land Bewaartermijn

Technische en 

organisatorische 

maatregelen Herkomst gegevens

De naam waaronder je de verwerking herkent.

Welk bestuursorgaan is de 

verwerkings- en/of 

eindverantwoordelijke?

Wie is de interne 

verantwoordelijke? 

Wat is het doel van het 

proces en de verwerking?

Wat is de rechtmatige 

grondslag? Toelichting op gekozen grondslag. 

Over welke categorie van 

betrokkenen gaat het?

Bijvoorbeeld: Aanvragers, 

leerplichtigen, bewoners.

Welke categorieën van persoonsgegevens 

worden gebruikt?

Dit zijn BSN, medische 

gegevens, ras of etnische 

afkomst, politieke 

opvattingen, religieuze 

overtuigingen, lidmaatschap 

vakbond, biometrische 

gegevens voor identificatie 

of seksuele gegevens.

Over welke 

categorie van 

ontvangers gaat 

het? Bijvoorbeeld: 

Dienstverleners, 

opdrachtgevers, 

(externe) 

hulpverleners, 

financiën etc.

Worden de 

gegevens 

verwerkt in een 

ander land? Zo 

ja, welk land?

Wat is de wettelijke 

bewaartermijn voor de 

gegevens?

Welke 

maatregelen zijn 

genomen?

Zijn de 

persoonsgegevens bij 

de betrokkene 

verzameld of bij een 

derde? In het geval 

van derden, welke? 
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Naam verwerking Eindverantwoordelijke Afdeling Verwerkingsdoeleinden Rechtmatige grondslag Uitleg Betrokkene(n) Persoonsgegevens

Bijzondere en gevoelige 

persoonsgegevens

Categorieën van 

Ontvangers

Doorgifte aan 

een derde land Bewaartermijn

Technische en 

organisatorische 

maatregelen Herkomst gegevens

De naam waaronder je de verwerking herkent.

Welk bestuursorgaan is de 

verwerkings- en/of 

eindverantwoordelijke?

Wie is de interne 

verantwoordelijke? 

Wat is het doel van het 

proces en de verwerking?

Wat is de rechtmatige 

grondslag? Toelichting op gekozen grondslag. 

Over welke categorie van 

betrokkenen gaat het?

Bijvoorbeeld: Aanvragers, 

leerplichtigen, bewoners.

Welke categorieën van persoonsgegevens 

worden gebruikt?

Dit zijn BSN, medische 

gegevens, ras of etnische 

afkomst, politieke 

opvattingen, religieuze 

overtuigingen, lidmaatschap 

vakbond, biometrische 

gegevens voor identificatie 

of seksuele gegevens.

Over welke 

categorie van 

ontvangers gaat 

het? Bijvoorbeeld: 

Dienstverleners, 

opdrachtgevers, 

(externe) 

hulpverleners, 

financiën etc.

Worden de 

gegevens 

verwerkt in een 

ander land? Zo 

ja, welk land?

Wat is de wettelijke 

bewaartermijn voor de 

gegevens?

Welke 

maatregelen zijn 

genomen?

Zijn de 

persoonsgegevens bij 

de betrokkene 

verzameld of bij een 

derde? In het geval 

van derden, welke? 
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Naam verwerking Eindverantwoordelijke Afdeling Verwerkingsdoeleinden Rechtmatige grondslag Uitleg Betrokkene(n) Persoonsgegevens

Bijzondere en gevoelige 

persoonsgegevens

Categorieën van 

Ontvangers

Doorgifte aan 

een derde land Bewaartermijn

Technische en 

organisatorische 

maatregelen Herkomst gegevens

De naam waaronder je de verwerking herkent.

Welk bestuursorgaan is de 

verwerkings- en/of 

eindverantwoordelijke?

Wie is de interne 

verantwoordelijke? 

Wat is het doel van het 

proces en de verwerking?

Wat is de rechtmatige 

grondslag? Toelichting op gekozen grondslag. 

Over welke categorie van 

betrokkenen gaat het?

Bijvoorbeeld: Aanvragers, 

leerplichtigen, bewoners.

Welke categorieën van persoonsgegevens 

worden gebruikt?

Dit zijn BSN, medische 

gegevens, ras of etnische 

afkomst, politieke 

opvattingen, religieuze 

overtuigingen, lidmaatschap 

vakbond, biometrische 

gegevens voor identificatie 

of seksuele gegevens.

Over welke 

categorie van 

ontvangers gaat 

het? Bijvoorbeeld: 

Dienstverleners, 

opdrachtgevers, 

(externe) 

hulpverleners, 

financiën etc.

Worden de 

gegevens 

verwerkt in een 

ander land? Zo 

ja, welk land?

Wat is de wettelijke 

bewaartermijn voor de 

gegevens?

Welke 

maatregelen zijn 

genomen?

Zijn de 

persoonsgegevens bij 

de betrokkene 

verzameld of bij een 

derde? In het geval 

van derden, welke? 
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Naam verwerking Eindverantwoordelijke Afdeling Verwerkingsdoeleinden Rechtmatige grondslag Uitleg Betrokkene(n) Persoonsgegevens

Bijzondere en gevoelige 

persoonsgegevens

Categorieën van 

Ontvangers

Doorgifte aan 

een derde land Bewaartermijn

Technische en 

organisatorische 

maatregelen Herkomst gegevens

De naam waaronder je de verwerking herkent.

Welk bestuursorgaan is de 

verwerkings- en/of 

eindverantwoordelijke?

Wie is de interne 

verantwoordelijke? 

Wat is het doel van het 

proces en de verwerking?

Wat is de rechtmatige 

grondslag? Toelichting op gekozen grondslag. 

Over welke categorie van 

betrokkenen gaat het?

Bijvoorbeeld: Aanvragers, 

leerplichtigen, bewoners.

Welke categorieën van persoonsgegevens 

worden gebruikt?

Dit zijn BSN, medische 

gegevens, ras of etnische 

afkomst, politieke 

opvattingen, religieuze 

overtuigingen, lidmaatschap 

vakbond, biometrische 

gegevens voor identificatie 

of seksuele gegevens.

Over welke 

categorie van 

ontvangers gaat 

het? Bijvoorbeeld: 

Dienstverleners, 

opdrachtgevers, 

(externe) 

hulpverleners, 

financiën etc.

Worden de 

gegevens 

verwerkt in een 

ander land? Zo 

ja, welk land?

Wat is de wettelijke 

bewaartermijn voor de 

gegevens?

Welke 

maatregelen zijn 

genomen?

Zijn de 

persoonsgegevens bij 

de betrokkene 

verzameld of bij een 

derde? In het geval 

van derden, welke? 
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