Gemeente Sliedrecht
Naam Functionaris Gegevensbeschermer: mevrouw I. Huizer en de heer EJ.M. Pompe
Contactgegevens: FG@Drechtsteden.nl
Naam Gemeentesecretaris: mevrouw H.F. van Breugel
Contactgegevens: gemeente@sliedrecht.nl
VERWERKINGSDOELEINDEN

PERSOONSGEGEVENS

Onafhankelijke commissie benoeming

Het behandelen van de benoeming van een lid
van een onafhankelijke commissie
Het behandelen van een aanvraag voor bruikleen
van een kunst- of museumobject

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Medewerker
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Overeenkomst

Het beoordelen van een schenking aan de
organisatie
Het opstellen en beëindigen van een
verhuurovereenkomst voor een gemeentelijk pand

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Overeenkomst

Raadplegen

Overeenkomst

Kunst- of museumobject bruikleen

Schenking
Gemeentelijk pand verhuur

Aanwijzingsbesluit opstelling
Accountantscontrole

Pand huur

BETROKKENEN

VERWERKING

KETENPARTNERS

RECHTMATIGE
GRONDSLAG

OMSCHRIJVING

Het uitvoeren van de opstelling van een
aanwijzingsbesluit
Het behandelen van de accountantscontrole van
de jaarrekening
Het uitvoeren van het huren van een pand door
de gemeente
Het beoordelen van een aanvraag voor een
adhesiebetuiging
Het behandelen van een verzoek tot vestiging van
een pandrecht
Het behandelen van een verzoek om aansluiting
op het gemeenteriool

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen
Raadplegen

Algemeen belang

Nummeraanduiding intrekking

Het uitvoeren van de intrekking van een
nummeraanduiding

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Nummeraanduiding wijziging

Het uitvoeren van de wijziging van een
nummeraanduiding

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Adviesverzoek aan ondernemingsraad

Het uitvoeren van een adviesverzoek aan de
ondernemingsraad
Het behandelen van een adviesverzoek van een
derde

Adhesiebetuiging
Pandrecht vestiging
Rioolaansluitingsverzoek

Advisering derde

Overeenkomst

GRONDSLAG

BEWAAR
TERMIJN

DOORGIFTE
NAAR
BUITENLAND
Nee

Burgerlijk Wetboek Boek 7A,
Bijzondere overeenkomsten
(vervolg)

10 Jaar

Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten

10 Jaar

Nee

Algemene wet bestuursrecht

1 Jaar

Nee

Gemeentewet;Besluit
accountantscontrole decentrale
overheden

Nee

Nee

Nee

10 Jaar

Nee
Nee

Belastingdienst (Min. FIN)

Overeenkomst

Burgerlijk Wetboek Boek 3,
10 Jaar
Vermogensrecht
Wet
7 Jaar
milieubeheer;Woningwet;Bouwbeslu
it 2012
Gemeentewet;Wet basisregistraties
adressen en gebouwen

Nee

Gemeentewet;Wet basisregistraties
adressen en gebouwen

Nee

Wet op de ondernemingsraden

Nee

Andere
gemeente(n);Gedeputeerde
Staten;Waterschap;Rijksoverheid

Nee

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Advisering intern

Het behandelen van een intern adviesverzoek

Afstandsverklaring van rechten

Het uitvoeren van de opstelling van een verklaring
waarin van bepaalde rechten afstand wordt
gedaan
Het behandelen van een aanvraag voor het
uitgeven, verkopen en toewijzen van bouwgrond
of een nieuwbouwwoning
Het behandelen van een aanvraag voor een
uittreksel BRP

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf;Medewerker
cenummer

Raadplegen

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Overeenkomst

Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

20 Jaar

Nee

Gebiedsverbod oplegging

Het uitvoeren van de oplegging van een
gebiedsverbod aan een ordeverstoorder

Muteren

Wettelijke verplichting

5 Jaar

Nee

Gedetineerde terugkeer of verlof melding

Het behandelen van een melding van verlof of
terugkeer van een (ex)gedetineerde

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

5 Jaar

Nee

Gemeentelijke onderscheiding

Het behandelen van een voordracht voor een
gemeentelijke onderscheiding

Afval doorzoeken vergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor het doorzoeken van afval
Het uitvoeren van de opstelling van een
grenscorrectie
Het uitvoeren van de oplegging van een
groepsverbod aan een ordeverstoorder

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten

Wet basisregistratie
personen;Besluit burgerlijke stand
1994
Gemeentewet

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer

Medewerker

Raadplegen

Provincie

Burger

Muteren

Politie;Officier van Justitie

Burger

Raadplegen

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Raadplegen

Bouwgrond of nieuwbouwwoning uitgifte

BRP uittreksel

Grenscorrectie opstelling
Groepsverbod oplegging

Overlast melding
Recht van opstal vestiging
Alcoholvrij gebied aanwijzingsbesluit

Recht van overpad vestiging
Samenscholingsverbod instelling

Samenscholingsverbod ontheffing

Schade na ramp melding

Tijdelijk huisverbod oplegging

Tijdelijke verkeersmaatregel
Verkeersbesluit ontheffing
Archeologisch onderzoek beoordeling

Archief vervangingsbesluit
Archief vervreemding
Archiefbeheer
Archiefoverdracht

Het behandelen van een melding van overlast
veroorzaakt door een persoon
Het behandelen van een verzoek voor het
vestigen van een recht van opstal
Het uitvoeren van de opstelling van een
aanwijzingsbesluit om een bepaald gebied
alcoholvrij te maken
Het behandelen van een verzoek voor het
vestigen van een recht van overpad
Het uitvoeren van de instelling van een
samenscholingsverbod.

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Het beoordelen van een aanvraag voor ontheffing Basispersoonsgegevens;Burgerservi
van een samenscholingsverbod.
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Het behandelen van een melding van schade na Basispersoonsgegevens;Burgerservi
een ramp
cenummer

Politie;Officier van Justitie

Muteren

Muteren

Justis (Min. JenV)

Nee

Wettelijke verplichting

Nee

Wet milieubeheer

1 Jaar

Wet algemene regels herindeling
Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Nee
5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke 10 Jaar
rechten
1 Jaar

Nee

Nee

Raadplegen

Burger

Muteren

Politie

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke 10 Jaar
rechten
Gemeentewet
5 Jaar

Burger

Muteren

Politie

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

1 Jaar

Nee

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Brandweer (veiligheidsregio)

Wettelijke verplichting

Wet tegemoetkoming schade bij
5 Jaar
rampen en zware ongevallen;Besluit
tegemoetkoming schade bij rampen

Nee

Muteren

Politie;Officier van Justitie

Wettelijke verplichting

Wet tijdelijk huisverbod

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wegenverkeerswet 1994

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wegenverkeerswet 1994

1 Jaar

Nee

Het opstellen van een besluit voor de vervanging
van archiefbescheiden.
Het uitvoeren van de vervreemding van
archiefbescheiden.
Het uitvoeren van een beheershandeling op het
archief
Het overdragen van archiefbescheiden aan een
archiefdienst

Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen

Nee

Archiefwet 1995

Nee

Archiefwet 1995;Burgerlijk Wetboek
Boek 1, Personen- en
familierecht;Besluit burgerlijke stand
1994
Archiefwet 1995

Nee

Nee

Nee

Nee
Nee

Het vernietigen van archiefbescheiden

Zakelijk recht vestiging

Het behandelen van een verzoek voor het
vestigen van een zakelijk recht
Het uitvoeren van de opstelling van een
anterieure grondexploitatieovereenkomst in het
kader van de Wro
Het verwerken van een aanvraag voor
asbestemming
Het uitvoeren van de opstelling van een
bestemmingsplan

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke 10 Jaar
rechten
Wet ruimtelijke ordening
10 Jaar

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet op de lijkbezorging

Raadplegen

Andere
Wettelijke verplichting
gemeente(n);Gedeputeerde
Staten;Waterschap;Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat

Wet ruimtelijke ordening;Besluit
ruimtelijke ordening

Bestemmingsplan voorbereidingsbesluit

Het uitvoeren van de opstelling van een
voorbereidingsbesluit van een bestemmingsplan

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet ruimtelijke ordening;Besluit
ruimtelijke ordening

Bestemmingsplan wijziging

Het uitvoeren van de opstelling van een wijziging Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
of uitwerking van een bestemmingsplan
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet ruimtelijke ordening;Besluit
ruimtelijke ordening

Back-up servers

Het uitvoeren van een back-up van de servers

Bestuurlijke verslaglegging college

Het uitvoeren van de verslaglegging van een
collegevergadering

BAG geometrie inmeting

Het verwerken van de inmeting van de definitieve
geometrie van een object in de Basisregistraties
Adressen en Gebouwen (BAG)

BAG mutatie object door calamiteit

Het uitvoeren van de afhandeling van een door
een calamiteit aangetast object
Het verwerken van een mutatie in de
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Brandweer (veiligheidsregio)

BAG terugmelding

Het uitvoeren van een onderzoek naar een
terugmelding in het kader van de Basisregistraties
Adressen en Gebouwen (BAG)

Kadaster

Brief aan gemeenteraad(slid)

Het behandelen van een brief gericht aan de
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
gemeenteraad of een van haar leden
cenummer
Het behandelen van een (her)benoeming van een Basispersoonsgegevens;Burgerservi
burgemeester
cenummer;Inkomensgegevens;Polit
ieke opvattingen
Het behandelen van een burgerinitiatief
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Het uitvoeren van de benoeming van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
burgerraadslid
cenummer;Politieke opvattingen

Asbestemming
Bestemmingsplan opstelling

BAG mutatie verwerking

Burgemeestersbenoeming

Burgerinitiatief
Burgerraadslid benoeming

Nee

5 Jaar

Raadplegen

Wettelijke verplichting

1 Jaar

Nee

Nee

Nee

Gemeentewet

Nee

Wet basisregistraties adressen en
gebouwen;Besluit basisregistraties
adressen en gebouwen;Regeling
basisregistraties adressen en
gebouwen

Nee

Nee

Wettelijke verplichting

Wet basisregistraties adressen en
gebouwen;Besluit basisregistraties
adressen en gebouwen;Regeling
basisregistraties adressen en
gebouwen
Wet basisregistraties adressen en
gebouwen;Besluit basisregistraties
adressen en gebouwen;Regeling
basisregistraties adressen en
gebouwen
Gemeentewet

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

Aanvrager

Raadplegen

Medewerker

Muteren

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burger;Medewerker

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Commissaris van de Koning

Nee

Nee

5 Jaar
Basispersoonsgegevens;Inkomensg Burger;Medewerker
egevens;Ras of etnische
afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Seksuele
identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)

Nee

Wet op de archeologische
monumentenzorg;Monumentenwet
1998
Archiefwet 1995;Archiefbesluit
1995;Archiefregeling
Archiefwet 1995

Archiefvernietiging

Anterieure grondexploitatieovereenkomst
opstelling

Nee

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Het beoordelen van het opleggen van een tijdelijk Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
huisverbod
cenummer;Gezondheid;Strafrechteli
jke veroordelingen en strafbare
feiten
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
tijdelijke verkeersmaatregel
cenummer
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
ontheffing van een verkeersbesluit
cenummer
Het beoordelen van een archeologisch onderzoek

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

Nee

Nee

Nee

5 Jaar

Nee
Nee

Nee
Gemeentewet

Nee

Gedwongen opname psychiatrisch ziekenhuis

Het uitvoeren van een bijzondere opname in een
psychiatrisch ziekenhuis

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gezondheid;Strafrechteli
jke veroordelingen en strafbare
feiten

Muteren

Gemeentelijk materiaalgebruik

Het beoordelen van een aanvraag voor
toestemming voor het gebruik van gemeentelijk
materiaal
Het uitvoeren van de verkoop van een
gemeentelijk pand
Het uitvoeren van het ruimen van een graf

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Gemeentelijk pand verkoop
Graf ruiming
Grafbedekkingsvergunning
Grafrecht overschrijving
Grafrecht verlenging
Grafuitgifte of asbus plaatsingsvergunning

Groenstrook ingebruikgeving
Groenstrook verhuur
Groenstrook verkoop
Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) bijdragen
Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) subsidie

Bedrijfsafvalinzameling aanvraag
Grond aankoop
Bedrijfsinformatie toezicht onderhoud

Begraafplaats beheer en onderhoud
Grond huur
Grond ingebruikgeving
Begroting aanpassing

Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor grafbedekking
Het uitvoeren van het overschrijven van het
lijkbezorgingsrecht
Het behandelen van de verlenging van het
lijkbezorgingsrecht
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor grafuitgifte of plaatsing van een
asbus
Het beoordelen van een aanvraag voor de
ingebruikgeving van een groenstrook
Het beoordelen van een aanvraag voor verhuur
van een groenstrook
Het beoordelen van de aanvraag voor de verkoop
van een groenstrook
Het uitvoeren van de heffing van de bijdragen
voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ)
Het beoordelen van een aanvraag voor een
subsidie voor een activiteit voor een voorziening
in een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ).

Wettelijke verplichting

Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen

5 Jaar

Nee

Overeenkomst

Burgerlijk Wetboek Boek 7A,
Bijzondere overeenkomsten

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Overeenkomst

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten
Wet op de lijkbezorging

5 Jaar

Nee

Aanvrager;Bedrijf

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet op de lijkbezorging

1 Jaar

Nee

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet op de lijkbezorging

1 Jaar

Nee

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet op de lijkbezorging

1 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet op de lijkbezorging

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Overeenkomst

10 Jaar

Nee

Raadplegen

Overeenkomst

10 Jaar

Nee

Raadplegen

Overeenkomst

Burgerlijk Wetboek Boek 7A,
Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7A,
Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten
Wet op de
bedrijveninvesteringszones
Wet op de
bedrijveninvesteringszones

Wet milieubeheer

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Het beoordelen van een aanvraag voor
bedrijfsafvalinzameling
Het uitvoeren van een grondaankoop door de
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
gemeente
cenummer
Het uitvoeren van toezicht en onderhoud over de
in een informatiesysteem vastgelegde informatie
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
een begraafplaats
Het uitvoeren van het huren van grond
Het beoordelen van een aanvraag tot
ingebruikgeving van gemeentelijke gronden
Het uitvoeren van een aanpassing van de
begroting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Politie;Officier van
Justitie;Arts;GGD;Raad voor de
Rechtsbijstand (ZBO onder Min.
JenV);Geneeskundige
Hoofdinspectie van de
Volksgezondheid (Min. VWS)

Raadplegen

Overeenkomst

Raadplegen

Overeenkomst

Raadplegen

Overeenkomst

Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten

Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7A,
Bijzondere overeenkomsten
Gemeentewet;Besluit begroting en
verantwoording provincies en
gemeenten
Gemeentewet;Besluit begroting en
verantwoording provincies en
gemeenten

Nee

Nee
7 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee
Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee
Nee

Begroting opstelling

Het opstellen van een begroting

Beheerplan opstelling

Beleid aanpassing

Het uitvoeren van de opstelling van een
beheerplan
Het uitvoeren van een ruiling van grond door de
gemeente
Het opstellen en beëindigen van een
verhuurovereenkomst voor een perceel grond
Het beoordelen van een aanvraag voor de
verkoop van grond
Het uitvoeren van het afdragen van belastingen
door de organisatie aan een derde
Het uitvoeren van de aanpassing van beleid

Beleid intrekking

Het uitvoeren van de intrekking van beleid

Gemeentewet

Beleid opstelling

Het opstellen van beleid

Gemeentewet

Beleid toezicht

Het uitvoeren van het toezicht op de naleving van
vastgesteld beleid
Het uitvoeren van een beleids- of projectevaluatie

Gemeentewet

5 Jaar

Nee

Gemeentewet

10 Jaar

Nee

Grond ruiling
Grond verhuur
Grond verkoop
Belastingafdracht aan derde

Beleids- of projectevaluatie
Beleidsimplementatie
Beleidsplan opstelling
Beleidsregel aanpassing
Beleidsregel intrekking
Beleidsregel opstelling
Handhavingsverzoek

Het uitvoeren van de implementatie van
vastgesteld beleid
Het uitvoeren van de opstelling van een
beleidsplan
Het uitvoeren van de aanpassing van een
beleidsregel
Het uitvoering van de intrekking van een
beleidsregel
Het uitvoeren van de opstelling van een
beleidsregel
Het beoordelen van een handhavingsverzoek

Omgevingsvergunning verklaring van geen
bedenkingen

Het behandelen van het aanvraag van een ander
bevoegd gezag voor een verklaring van geen
bedenkingen

Opgraven, herbegraven en graf ruimen
vergunning
Planschadevergoeding

Het beoordelen van een aanvraag voor op- en
herbegraving van een stoffelijk overschot
Het beoordelen van een aanvraag voor een
planschadevergoeding
Het beoordelen van een principeverzoek voor een
bestemmingsplanwijziging
Het indienen van een beroepschrift door de eigen
organisatie tegen een door aan ander
overheidsorgaan genomen besluit
Het uitvoeren van de benoeming van een
raads(commissie)lid

Principeverzoek bestemmingsplanwijziging
Beroep tegen derde

Raads(commissie)lid benoeming

Beschermd cultuurgoed of verzameling
aanwijzingsbesluit
Beschermd stads- of dorpsgezicht aanpassing
Beschermd stads- of dorpsgezicht aanwijzing

Beschermd stads- of dorpsgezicht intrekking
Raads(commissie)lid tijdelijke vervanging

Structuurvisie opstelling
Bestemmingsplan toezicht
Verjaring grond beoordeling
Voertuig verwijdering
Vraag Reglement van Orde
Vraag van raadslid
Wethouder benoeming

Informatieverstrekking op eigen initiatief
Bestuurlijke verslaglegging raad
Bekendmaking
Toezichthouder aanwijzing
Beschermde of monumentale boom wijziging
melding
Bewegwijzering plaatsing toestemming

Toegangsverbod gemeentelijk pand oplegging

Bouwgrond of nieuwbouwwoning inschrijving
Bezwaarschrift bij derde

Nadeelcompensatie verzoek
Marktgelden
Representatie

Het uitvoeren van de opstelling van een
aanwijzingsbesluit van een beschermd
cultuurgoed of een beschermde verzameling
Het uitvoeren van de aanpassing van een
beschermd stads- of dorpsgezicht
Het uitvoeren van de opstelling van een
aanwijzingsbesluit van een beschermd stads- of
dorpsgezicht
Het uitvoeren van de intrekking van een
beschermd stads- of dorpsgezicht
Het behandelen van een aanvraag van een
raads(commissie)lid om hem of haar tijdelijk te
vervangen wegens zwangerschap en bevalling of
ziekte
Het uitvoeren van de opstelling van een
structuurvisie
Het uitvoeren van het toezicht op de naleving van
een bestemmingsplan
Het beoordeling van een melding van verjaring
van gemeentegrond
Het uitvoeren van het verwijderen van een
voertuig
Het behandelen van vragen die op basis van het
Reglement van Orde zijn gesteld
Het behandelen van een vraag van een raadslid

Raadplegen

Overeenkomst
Belastingdienst (Min. FIN)

Nee
10 Jaar

Nee
Nee

7 Jaar

Nee
Nee
Nee
Nee

Nee

Algemene wet bestuursrecht

Nee

Algemene wet bestuursrecht

Nee

Algemene wet bestuursrecht

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Raadplegen

1 (B);Ministerie van Economische Wettelijke verplichting
Zaken en Klimaat;Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet op de lijkbezorging

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

7 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet ruimtelijke ordening;Besluit
ruimtelijke ordening
Wet ruimtelijke ordening

10 Jaar

Nee

Algemene wet bestuursrecht

5 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer;Politieke opvattingen

Raadplegen

Rechtbank

Wettelijke verplichting

Algemene wet bestuursrecht

5 Jaar

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht

Nee
Nee

Gemeentewet

Nee

Erfgoedwet

1 Jaar

Nee

Monumentenwet 1988;Erfgoedwet

1 Jaar

Nee

Monumentenwet 1988;Erfgoedwet

1 Jaar

Nee

Monumentenwet 1988;Erfgoedwet

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Medewerker
cenummer;Politieke opvattingen

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Medewerker

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Medewerker

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

Burger;Medewerker

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

Burger;Bedrijf;Medewerker

Raadplegen

Het beoordelen van een verzoek om
nadeelcompensatie
Het uitvoeren van de heffing en invordering van
marktgelden
Het uitvoeren van representatie van de gemeente

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Muteren

Wettelijke verplichting

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Algemeen belang

Medewerker

Raadplegen

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Het behandelen van een ingebrekestelling in het
kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet
tijdig beslissen
Het beoordelen van een verzoek om informatie op
basis van de Wob (Wet openbaarheid van
bestuur)
Het aanvragen van een machtiging of certificering

Nee

Gemeentewet

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Het uitvoeren van een onderzoek naar een
terugmelding in het kader van de Basisregistraties
Grootschalige Topografie (BGT)
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het parkeerverbod voor
particulieren
Het beoordelen van een aanvraag voor
leerlingenvervoer

10 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

BGT terugmelding

Machtiging/certificering aanvragen

Overeenkomst

Raadplegen

Het verwerken van een mutatie in de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

WOB-verzoek

Raadplegen

Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten
Algemene wet inzake
rijksbelastingen
Gemeentewet

Aanvrager;Burger

BGT mutaties verwerking

Wet dwangsom ingebrekestelling

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Politieke
opvattingen
Het uitvoeren van de benoeming van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
wethouder
cenummer;Inkomensgegevens;Polit
ieke opvattingen
Het uitvoeren van informatieverstrekking op eigen Basispersoonsgegevens;Burgerservi
initiatief
cenummer
Het uitvoeren van de verslaglegging van een
commissie- of raadsvergadering
Het uitvoeren van een bekendmaking van een te Basispersoonsgegevens
publiceren document
Het aanwijzen van een ambtenaar als
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
toezichthouder.
cenummer
Het behandelen van een melding van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
wijziging van een beschermde of monumentale
cenummer
boom
Het beoordelen van een aanvraag voor
toestemming voor het plaatsen van een
bewegwijzering
Het uitvoeren van het opleggen van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
toegangsverbod tot een gemeentelijk pand.
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Het behandelen van een inschrijving op een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
perceel bouwgrond of een nieuwbouwwoning
cenummer
Het indienen van een bezwaarschrift door de
eigen organisatie

Het uitvoeren van de vaststelling van de
bebouwde kom

Leerlingenvervoer

Raadplegen

Wet ruimtelijke ordening;Besluit
ruimtelijke ordening
Wet ruimtelijke ordening;Besluit
ruimtelijke ordening
Burgerlijk Wetboek Boek 3,
Vermogensrecht in het algemeen
Wegenverkeerswet 1994;Besluit
wegslepen van voertuigen
Gemeentewet

Bebouwde kom vaststelling

Parkeerontheffing particulieren

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer

Medewerker

Raadplegen

Medewerker

Raadplegen

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Burger;Medewerker

Raadplegen

Burger

Raadplegen

Uitvoeringsorganisatie wet Appa

Gerechtvaardigd belang

Wettelijke verplichting
Opdrachtnemer

Politie

5 Jaar

Nee
Nee

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee
Nee

1 Jaar

Nee

Gemeentewet

Nee

Algemene wet bestuursrecht

Nee

Wettelijke verplichting

1 Jaar

Nee

Algemeen belang

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Gerechtvaardigd belang

Wetboek van Strafrecht

5 Jaar

Nee

Overeenkomst

Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten
Algemene wet bestuursrecht

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Gedeputeerde
Staten;Waterschap;Rijksoverheid

Wettelijke verplichting

Gedeputeerde
Staten;Waterschap;Rijkswatersta
at (Ministerie van IenW)

Gemeentewet

Wet
natuurbescherming;Wegenverkeers
wet 1994;Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW)
Wet basisregistratie grootschalige
topografie

Nee

Wet basisregistratie grootschalige
topografie

Nee

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

Wegenverkeerswet 1994

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Reli
gieuze of levensbeschouwelijke
overtuiging;Gezondheid;Gegevens
m.b.t. kind(eren)

Muteren

Algemeen belang

Wet op het primair onderwijs;Wet
10 Jaar
op het voortgezet onderwijs;Wet op
de expertisecentra

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet dwangsom en beroep bij niet
tijdig beslissen

7 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet openbaarheid van bestuur

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens

Raadplegen

Gerechtvaardigd belang

1 Jaar

Nee

Medewerker

1 Jaar

Nee

Voor kennisgeving aannemen
Factuur aan debiteur
Cultuurgoed of verzameling vervreemding
Erfpacht vestiging
Grond verpachting

Het voor kennisgeving aannemen van bescheiden Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Het behandelen van een factuur aan een debiteur Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Het uitvoeren van de vervreemding van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cultuurgoed of verzameling
cenummer
Het behandelen van een verzoek voor het
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
vestigen van erfpacht
cenummer
Het beoordelen van een aanvraag voor het
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
verpachten van gemeentelijke grond
cenummer

Asverstrooiing ontheffing

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Burger

Raadplegen

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Raadplegen

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Aanvrager;Burger

Muteren

Burger

Burger;Bedrijf

Wettelijke verplichting

Nee

Grondkamer

Overeenkomst

Algemeen belang
Politie;Officier van Justitie

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

1 Jaar

Nee

Muteren

Politie;Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Directie Rampenbestrijding en
Brandweer (Min.
BZK);Explosieven Opruimings
Commando Koninklijke
Landmacht (EOCKL) (Min. DEF)

Wettelijke verplichting

Wet veiligheidsregio&amp;apos;s

5 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten;Wet
voorkeursrecht gemeenten
Wet ruimtelijke ordening

Raadplegen

Intentieovereenkomst grondexploitatie opstelling

Het uitvoeren van de opstelling van een
intentieovereenkomst grondexploitatie in het
kader van de Wro
Het uitvoeren van de uitgifte van een onroerende
zaak
Het uitvoeren van de aankoop van een pand door
de gemeente
Het behandelen van een aanvraag voor een
ontheffing op het verbod om de berm te
gebruiken
Het bevoegd zijn tot het binnentreden in een
woning zonder toestemming van de bewoner
Het beoordelen van een opkopersregister

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Overeenkomst

Raadplegen

Overeenkomst

Raadplegen

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf;Medewerker
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Nee

Voorkeursrecht gemeente vestiging

Het behandelen van de vestiging van een
gemeentelijk voorkeursrecht op percelen
Het uitvoeren van de opstelling van een
posterieure grondexploitatieovereenkomst in het
kader van de Wro
Het behandelen van een aanvraag voor de
huisvesting van een statushouder
Het behandelen van een melding van de verkoop
van onroerend goed met voorkeursrecht

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen
Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Het uitvoeren van het toezicht op een
horecagelegenheid
Het behandelen van een vacature van een
raads(commissie)lid

Basispersoonsgegevens

Raadplegen

Het uitvoeren van het opstellen van een
dienstrooster
Buitengewoon opsporings ambtenaar (BOA)
Het uitvoeren van de aanvraag van de beëdiging
van een buitengewoon opsporingsambtenaar
(BOA)
Afgezette gebieden betreden ontheffing
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod op het betreden van
een afgezet gebied
Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte Het uitvoeren van de oplegging van een
bestuurlijke boete voor overlast in de openbare
ruimte
Bodemonderzoek
Het uitvoeren van een bodemonderzoek bij een
aanvraag van een omgevingsvergunning of bij
transacties
Jachtrecht verhuur
Het uitvoeren van de verhuur van het jachtrecht
op gemeentegrond
Gebruiksovereenkomst personeelslid
Het uitvoeren van het aangaan van een
gebruiksovereenkomst met een personeelslid of
een bestuurder
Vaste aanstelling personeelslid
Het uitvoeren van de vaste aanstelling van een
personeelslid
Bouw- en woonrijpmaken
Het uitvoeren van het bouw- en woonrijp maken
van een locatie
Planningsgesprek
Het uitvoeren van een planningsgesprek

Basispersoonsgegevens

Raads- of commissielid vergoeding

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Medewerker
cenummer;Inkomensgegevens

Bemiddelingsverzoek

Het uitvoeren van de betaling van de
vergoedingen van een gemeenteraads- of een
commissielid
Het beoordelen van een verzoek tot bemiddeling

Rioolaansluitingsvergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een
rioolaansluitingsvergunning

Raads(commissie)lid ontslag

Het behandelen van het ontslag van een
raads(commissie)lid
Het behandelen van een verzoek om advies over
brandveiligheid en brandpreventie
Het behandelen van een aanvraag voor een
stageplaats
Het verwerken van een mutatie in de
Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Brandveiligheid- en brandpreventieadvies
Stageplaats
BRO mutatie verwerking

BRO terugmelding

Begraven of cremeren van gemeentewege
Agressie tegen personeelslid melding

BRP administratienummer wijziging
Geschenk melding
BRP afschrift akte burgerlijke stand
BRP autorisatiebesluit aanvraag bij RvIG

Gemeentelijk pand ingebruikgeving

Handhaving door gemeente
BRP beveiligingsvoorziening

BRP binnengemeentelijke infrastructurele
wijziging
Kabel- en leidingvergunning

Omgevingsvergunning

Het uitvoeren van een onderzoek naar een
terugmelding in het kader van de Basisregistratie
Ondergrond (BRO)
Het uitvoeren van een begrafenis of crematie van
gemeentewege
Het behandelen van een melding van agressie
tegen een personeelslid

Het verwerken van een wijziging van een
administratienummer in de BRP
Het behandelen van de melding van de ontvangst
van een geschenk
Het behandelen van een afschrift van akte
burgerlijke stand in de BRP
Het uitvoeren van de aanvraag van een
autorisatiebesluit voor verstrekking uit de BRP bij
de RvIG
Het beoordelen van een aanvraag voor het
gebruik van een (deel van een) gemeentelijk pand

Medewerker

Muteren

Raadplegen

2 (V10 t/m 120
jaar);Rechtbank;Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat

Raadplegen

Overeenkomst

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Wet ruimtelijke ordening

10 Jaar

Nee

Immigratie en Naturalisatie
Dienst (IND) (Min. JenV)

Wettelijke verplichting

Huisvestingswet 2014

5 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Wet voorkeursrecht gemeenten

1 Jaar

Nee

Politie

Wettelijke verplichting

Drank- en Horecawet

5 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Gemeentewet;Kieswet

5 Jaar

Nee

Overeenkomst

5 Jaar

Nee

Centraal Orgaan Verklaring
Omtrent Gedrag (Min. JenV)

Wettelijke verplichting

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Muteren

Raadplegen

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf;Medewerker
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

Nee

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;Inkomensg Medewerker
egevens;Gezondheid

Muteren

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens

Raadplegen

Overeenkomst

10 Jaar

Nee

Muteren

Wettelijke verplichting

7 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Toestemming

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet
1 Jaar
milieubeheer;Woningwet;Bouwbeslu
it 2012
Gemeentewet
1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Bouwbesluit 2012;Regeling
Bouwbesluit 2012

7 Jaar

Nee

Medewerker

Brandweer (veiligheidsregio)
Overeenkomst
Gedeputeerde
Staten;Waterschap;Ministerie van
Economische Zaken en
Klimaat;Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Medewerker
cenummer;Gezondheid;Strafrechteli
jke veroordelingen en strafbare
feiten

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Wet natuurbescherming;Jachtbesluit 10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Ambtenarenwet
Wet ruimtelijke ordening

Muteren

Politie;Officier van Justitie

Nee

Wet basisregistratie ondergrond

Nee

Wet basisregistratie ondergrond

Nee

Wet op de lijkbezorging

5 Jaar

Nee

Gerechtvaardigd belang

Wetboek van Strafvordering

5 Jaar

Nee

Wet basisregistratie personen
Overeenkomst

Raadplegen

Overeenkomst

Raadplegen

Wettelijke verplichting

TNT Post
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Nee

Wettelijke verplichting

Het behandelen van een conceptaanvraag voor
een omgevingsvergunning

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Brandweer (veiligheidsregio)

BRP foutbericht

Het behandelen van een opgetreden fout in het
BRP-toepassingssysteem door de
applicatiebeheerder
Het uitvoeren van protocollering van alle van
belang zijnde handelingen met betrekking tot de
BRP-gegevens
Het behandelen van een aanvraag voor een
vergunning voor de verhuur van een leegstaande
woning of gebouw
Het behandelen van een informatieverzoek van
derden
Het verstrekken van BRP-informatie binnen de
gemeentelijke organisatie

Wettelijke verplichting

Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens (RvIG) (Min.
BZK)

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Inkomensg Medewerker
egevens

Raadplegen

Overeenkomst

Nee

Ambtenarenwet

5 Jaar

Nee

Wet basisregistratie personen

110 Jaar

Nee

Wet basisregistratie
personen;Besluit basisregistratie
personen
Burgerlijk Wetboek Boek 7A,
Bijzondere overeenkomsten

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Algemene wet bestuursrecht

10 Jaar

Nee

Wet basisregistratie personen

10 Jaar

Nee

Wet basisregistratie personen

10 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Algemeen belang

Omgevingsvergunning vooroverleg

Het houden van een beoordelingsgesprek

Gemeentewet;Besluit bestuurlijke
boete overlast in de openbare
ruimte
Wet milieubeheer;Wet
bodembescherming

Raadplegen

Raadplegen

Beoordelingsgesprek

Besluit buitengewoon
opsporingsambtenaar

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens
Medewerker

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

BRP gegevensverstrekking intern

Nee

Wettelijke verplichting

Het beoordelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
aanleggen/wijzigen uitweg

Informatieverzoek door derde

Nee

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);Andere
gemeente(n)

Omgevingsvergunning activiteit
aanleggen/wijzigen uitweg

Verhuur leegstaande woning vergunning

Nee

Nee

Brandweer
Wettelijke verplichting
(veiligheidsregio);Andere
gemeente(n);Gedeputeerde
Staten;Waterschap;Rijksoverheid;
Bureau Bibob (Min. J en V)
Gedeputeerde Staten
Wettelijke verplichting

BRP gegevens protocollering

Nee

Wet op het primair onderwijs;Wet
5 Jaar
op het voortgezet onderwijs;Wet op
de expertisecentra
Wet voorkeursrecht gemeenten

Raadplegen

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Het uitvoeren van de handhaving van wet- en
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
regelgeving door de gemeente
cenummer
Het uitvoeren van een voorziening van technische
en organisatorische aard ter beveiliging van de in
de basisregistratie vermelde gegevens
Het verwerken van een infrastructurele wijziging
in de BRP
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor het aanleggen, beheren en
onderhouden van een kabel of leiding
Het behandelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning

Nee

1 Jaar

Raadplegen

Dienstrooster opstelling

Gemeentewet;Algemene wet op het 5 Jaar
binnentreden
Wetboek van
1 Jaar
Strafrecht;Uitvoeringsbesluit ex
artikel 437 Wetboek van Strafrecht

Burgerlijk Wetboek Boek 6,
Verbintenissenrecht
Wet voorkeursrecht
gemeenten;Onteigeningswet

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Het uitvoeren van het toezicht op de naleving van Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
wet- en regelgeving
cenummer

Nee

Wettelijke verplichting

Het beoordelen van een aanvraag tot
medegebruik van een schoolgebouw

Toezicht

1 Jaar

Nee

Schoolgebouw medegebruik

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer;Politieke opvattingen

Nee

1 Jaar

Raadplegen

Raads(commissie)lid vacature

Nee

Wetboek van
Strafrecht;Uitvoeringsbesluit ex
artikel 437 Wetboek van Strafrecht

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Bedrijf

Nee

Wettelijke verplichting

Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het antispeculatiebeding
Het uitvoeren van een onteigeningsprocedure

Horeca toezicht

10 Jaar

Politie

Antispeculatiebeding ontheffing

Onroerend goed met voorkeursrecht verkoop
melding

Nee

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Statushouder huisvesting

Nee

Politie

Het beoordelen van een aanvraag voor vrijstelling Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
van de verplichting om een opkopersregister bij te cenummer
houden

Posterieure grondexploitatieovereenkomst
opstelling

Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten

Nee

Raadplegen

Opkopersregister vrijstelling

Onteigeningsprocedure

Nee

Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke 10 Jaar
rechten
Burgerlijk Wetboek Boek 7,
10 Jaar
Bijzondere
overeenkomsten;Wetboek
Burgerlijke
Rechtsvordering;Uitvoeringswet
grondkamers;Uitvoeringsbesluit
pacht
1 Jaar

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Opkopersregister beoordeling

1 Jaar

Overeenkomst

Het aankopen van grond waar het gemeentelijk
voorkeursrecht op rust

Binnentreden woning

Nee

Erfgoedwet

Grond aankoop met voorkeursrecht

Berm gebruiken ontheffing

7 Jaar

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer

Pand aankoop

Nee

Toetsingscommissie
Beschermwaardigheid

Het behandelen van een aanvraag voor een
ontheffing op het verbod as te verstrooien
Gebiedsverbod/meldingsplicht tijdelijke ontheffing Het behandelen van de aanvraag voor een
tijdelijke ontheffing op een gebiedsverbod of
meldingsplicht
Meldingsplicht oplegging
Het uitvoeren van de oplegging van een
(intergemeentelijke) meldingsplicht aan een
ordeverstoorder
Vondst explosief melding
Het behandelen van de melding van de vondst
van een explosief

Onroerende zaak uitgifte

1 Jaar

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht

Nee

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht
Wet basisregistratie personen

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Wet basisregistratie personen

20 Jaar

Nee

Leegstandwet

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Wet basisregistratie
personen;Besluit basisregistratie
personen;Regeling basisregistratie
personen

Functioneringsgesprek

Het uitvoeren van een functioneringsgesprek

Ingezetenschap ontheffing

Het behandelen van een aanvraag voor een
ontheffing van de verplichting om ingezetene van
de gemeente te zijn
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor Basispersoonsgegevens
Medewerker
hulp bij seksuele intimidatie of discriminatie
Het behandelen van een voordracht voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
koninklijke onderscheiding
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten

Vertrouwenspersoon aanstelling
Koninklijke onderscheiding

BRP kennisgeving nationaliteitscode vervallen

Het verwerken van een kennisgeving van een
vervallen nationaliteitscode in de BRP

BRP levenloos geboren kind

Het behandelen van een verzoek om een
levenloos geboren kind in de BRP op te nemen
Het beoordelen van een verzoek om hergebruik
van overheidsinformatie
Het beoordelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
handelen met gevolgen voor beschermde flora of
fauna

Hergebruik overheidsinformatie verzoek
Omgevingsvergunning activiteit met gevolgen
voor beschermde flora en fauna

Basispersoonsgegevens;Inkomensg Medewerker
egevens
Basispersoonsgegevens
Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

Raadplegen

Overeenkomst

Raadplegen

Overeenkomst

Muteren

Ministerie van Binnenlandse
Wettelijke verplichting
Zaken;Justis (Min.
JenV);Commissaris van de
Koning;Kapittel voor de Civiele
Orden
Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens (RvIG) (Min.
BZK)

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Ministerie van Landbouw, Natuur Wettelijke verplichting
en Voedselkwaliteit

Wettelijke verplichting

Omgevingsvergunning activiteit planologisch
strijdig gebruik

Het beoordelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
planologisch strijdig gebruiken van gronden of
bouwwerken

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Omgevingsvergunning advisering bevoegd gezag

Het behandelen van het adviesverzoek van een
ander bevoegd gezag voor een of meerdere
activiteiten van een omgevingsvergunning

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Onafhankelijke commissie ontslag

Het behandelen van het ontslag van een lid van
een onafhankelijke commissie
Het beoordelen van de inschrijving van een
voorziening voor gastouderopvang in het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Medewerker
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Het uitvoeren van de opstelling van een
exploitatieplan in het kader van de Wro
Het uitvoeren van versiebeheer van het BRPsysteem

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Het beoordelen van een aanvraag tot aanwijzing
van een monument
Het beoordelen van een aanvraag tot aanpassing
van de aanwijzing als gemeentelijk monument

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Monumentaanwijzing intrekking

Het beoordelen van een aanvraag tot intrekking
van de aanwijzing als gemeentelijk monument

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

BRP vreemde nationaliteitsgegeven

Het verwerken van een vreemde
nationaliteitgegeven in de BRP
Het uitvoeren van de zelfevaluatie BRP

Gastouder inschrijving

Exploitatieplan opstelling
BRP systeem versiebeheer

Monumentaanwijzing
Monumentaanwijzing aanpassing

BRP zelfevaluatie

BTW-compensatiefonds vergoeding aanvraag
Budget aanpassing
Budget mutatie verwerking
Budget opstelling
Budget toezicht
Burgemeester ontslag

Kinderopvang en peuterspeelzaal toezicht
Verkeersbrigadier aanstelling

Gedeputeerde
Staten;Rijksoverheid

Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens (RvIG) (Min.
BZK)

Wettelijke verplichting

Het indienen van een aanvraag om vergoeding uit
het BTW-compensatiefonds
Het uitvoeren van de aanpassing van een budget

BTW-compensatiefonds (Min.
FIN)

Contract beëindiging
Contract mutatie verwerking
Contract toezicht
Controle registratie periodiek
Crisisnoodopvang vluchtelingen coördinatie

Crisisnoodopvang vluchtelingen inrichting
Bestuurlijke strafbeschikking

Disciplinaire maatregel

Wet kinderopvang;Besluit landelijk
register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en
personenregister kinderopvang
Wet ruimtelijke ordening;Besluit
ruimtelijke ordening
Wet basisregistratie personen

10 Jaar

Nee

Nee

5 Jaar

Nee

Nee
Nee

Nee
10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Wet basisregistratie
10 Jaar
personen;Regeling basisregistratie
personen
Wet op het BTW-compensatiefonds 10 Jaar

Nee

Nee

Nee

Het uitvoeren van het toezicht op de besteding
van een budget
Het uitvoeren van de ontslagprocedure van de
burgemeester

7 Jaar

Nee

Het verwerken van het resultaat van toezicht op
een kinderopvangvoorziening
Het beoordelen van een verzoek voor een
aanstelling tot verkeersbrigadier

Het uitvoeren van een Business Impact Analyse
(BIA)
Het uitvoeren van de afhandeling van een door
een calamiteit aangetast systeem of applicatie
Het uitvoeren van een periodieke
calamiteitenoefening
Het uitvoeren van de opstelling van een
aanwijzingsbesluit voor cameratoezicht in een
bepaald gebied
Het uitvoeren van de opstelling van een
aanwijzingsbesluit voor cameratoezicht in een
gemeentelijk pand
Het uitvoeren van de opstelling van een
persoonlijk ontwikkelingsplan
Het uitvoeren van een enquête in het kader van
het enquêterecht van de gemeenteraad
Het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van
een civieltechnisch kunstwerk
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
een civieltechnisch kunstwerk
Het uitvoeren van het ontslag van een wethouder

Contract aanpassing

Nee

7 Jaar

Business Impact Analyse (BIA)

Persoonsgegevens verwerking toestemming
betrokkene

1 Jaar

Nee

Het behandelen van het beheer van de voorraad
burgerservicenummers

Configuratiebeheer systeem

Wet hergebruik van
overheidsinformatie
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht;Wet
natuurbescherming
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht;Wet ruimtelijke
ordening
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht

7 Jaar

BurgerServiceNummer (BSN) voorraadbeheer

Configuratiebeheer applicatie

Nee

Het uitvoeren van het verwerken van een mutatie
in een budget
Het uitvoering van de opstelling van een budget

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer;Inkomensgegevens;Polit
ieke opvattingen
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gegevens m.b.t.
kind(eren)

Muteren

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

Wettelijke verplichting

Wet kinderopvang

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wegenverkeerswet;Besluit
administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer (BABW);Regeling
verkeersbrigadiers
Wegenverkeerswet;Besluit
administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer (BABW);Regeling
verkeersbrigadiers
Wet kinderopvang;Besluit landelijk
register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en
personenregister kinderopvang

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

10 Jaar

Nee

6 Maand

Nee

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende
zaken;Uitvoeringsbesluit Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken
Gemeentewet;Ambtenarenwet;Kies
wet

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Raadplegen

GGD

Overeenkomst

Persoonsgegevens verwijderingsverzoek

110 Jaar

Nee

Raadplegen

Communicatie uiting intern

Wet basisregistratie personen

7 Jaar

Overeenkomst

Collectieve festiviteiten aanwijzingsbesluit

Nee

Wet basisregistratie personen

Raadplegen

Persoonsgegevens inzageverzoek

10 Jaar

Nee

Het uitvoeren van een integriteitsonderzoek naar
het handelen van een ambtenaar of een politiek
ambtsdrager
Het behandelen van een verzoek voor het volgen
van een opleiding of cursus van een personeelslid

Civieltechnische kunstwerken beheer en
onderhoud
Wethouder ontslag

Wet basisregistratie personen

Erfgoedwet

Wettelijke verplichting

Civieltechnische kunstwerk aanleg/reconstructie

Nee

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Enquête door gemeenteraad

Reglement op de Orde van de
Nederlandse Leeuw en de Orde van
Oranje-Nassau

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nee

Nee

Raadplegen

Cameratoezicht gemeentelijk pand
aanwijzingsbesluit

1 Jaar

Erfgoedwet

Het behandelen van een melding van toegang van Basispersoonsgegevens
Medewerker
een externe
Het behandelen van een informatieverzoek met
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
betrekking tot het WKPB (Wet kenbaarheid
cenummer
publiekrechtelijke beperkingen) register

Cameratoezicht aanwijzingsbesluit

Arbeidsomstandighedenwet 1998

Wettelijke verplichting

Toegang externe melding

Calamiteitenoefening periodiek

Nee

Raadplegen

Het beoordelen van een mutatie met betrekking
tot een voorziening voor gastouderopvang in het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Calamiteit afhandeling systeem of applicatie

1 Jaar

Nee

Gastouder mutatie verwerking

Opleidingsverzoek personeelslid

Gemeentewet

Erfgoedwet

Het uitvoeren van de vervallenverklaring van een
verkeersbrigadier

Integriteitsonderzoek

Nee

Wettelijke verplichting

Verkeersbrigadier vervallenverklaring

WKPB informatieverzoek

10 Jaar

Basispersoonsgegevens;Strafrechtel Medewerker
ijke veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens
Medewerker

Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens (RvIG) (Min.
BZK)

Politie

Basispersoonsgegevens

Medewerker

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf;Medewerker
cenummer

Gemeentewet

Raadplegen

Overeenkomst

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

Nee
Nee
5 Jaar

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer;Inkomensgegevens;Polit
ieke opvattingen
Het behandelen van een verzoek voor inzage van Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
persoonsgegevens
cenummer;Inkomensgegevens;Ras
of etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Seksuele
identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Het uitvoeren van de opstelling van een
aanwijzingsbesluit van een of meer collectieve
festiviteiten
Het uitvoeren van de opstelling van een interne
communicatieuiting
Het behandelen van een verzoek voor het
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
verwijderen van persoonsgegevens
cenummer;Inkomensgegevens;Ras
of etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Seksuele
identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Het uitvoeren van het beheer over het
configuratieoverzicht van een applicatie
Het uitvoeren van het beheer over het
configuratieoverzicht van de systemen
Het vragen van toestemming voor het verwerken Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
van persoonsgegevens aan de betrokkene
cenummer
Het uitvoeren van een aanpassing van een
contract
Het uitvoeren van de beëindiging van een
contract
Het verwerken van een mutatie van een lopend
contract
Het uitvoeren van het toezicht op de naleving van
een contract
Het uitvoeren van de periodieke controle van een
registratie
Het coördineren van de dagelijkse gang van
zaken rondom de crisisnoodopvang van
vluchtelingen
Het inrichten van een locatie voor de
crisisnoodopvang van vluchtelingen
Het uitvoeren van de aankondiging van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf;Medewerker
bestuurlijke strafbeschikking
cenummer
Het uitvoeren van een disciplinaire maatregel
tegen een personeelslid

Wet algemene bepalingen
burgerservicenummer;Besluit
burgerservicenummer;Regeling
burgerservicenummer

Nee

Basispersoonsgegevens;Strafrechtel Medewerker
ijke veroordelingen en strafbare
feiten

Raadplegen

Uitvoeringsorganisatie wet Appa

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

Wettelijke verplichting

Algemene verordening
gegevensbescherming

Muteren

Wettelijke verplichting

GGD;Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) (Min. JenV)

Raadplegen

Raadplegen

Centraal Justitieel Incassobureau Algemeen belang
(CJIB) (Min. JenV)
Overeenkomst

Nee

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Vreemdelingenwet 2000

5 Jaar

Nee

Vreemdelingenwet 2000

10 Jaar

Nee

Wetboek van Strafverordening

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Algemene verordening
gegevensbescherming

Raadplegen

Nee

Algemene verordening
gegevensbescherming

Knelpunten personeelslid melding

Het behandelen van een melding van knelpunten
van een personeelslid

Deskundigheidsbevordering sportvereniging
bijdrage

Raadplegen

Overeenkomst

5 Jaar

Nee

Het behandelen van een aanvraag voor een
bijdrage voor het bevorderen van deskundigheid
bij een sportvereniging
Het uitvoeren van de opstelling van een
delegatiebesluit
Het behandelen van een melding op grond van de Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
klokkenluidersregeling
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

10 Jaar

Nee

Watermelding

Het verwerken van een watermelding

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Uitweg aanleggen of wijzigen melding

Het behandelen van een melding om een uitweg
aan te leggen of te wijzigen
Het beheren van destructieverzamelplaatsen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Re-integratievoorziening aanvraag bij derde

Het aanvragen van een re-integratievoorziening
bij een derde

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer;Gezondheid

Muteren

Overeenkomst

Werving en selectie

Het uitvoeren van werving en selectie voor
personeel

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer;Inkomensgegevens;Ras
of etnische
afkomst;Gezondheid;Strafrechtelijk
e veroordelingen en strafbare feiten

Muteren

Overeenkomst

Raadplegen

Overeenkomst

Delegatiebesluit opstelling
Klokkenluidersregeling melding

Destructieverzamelplaats beheer

Basispersoonsgegevens;Ras of
Medewerker
etnische
afkomst;Gezondheid;Seksuele
identiteit en orientatie
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Flexibele werktijden

Het behandelen van een verzoek om flexibele
Basispersoonsgegevens
werktijden
Dienstverleningsaanbod aanpassing
Het uitvoeren van de aanpassing van een
dienstverleningsaanbod
Dienstverleningsaanbod opstelling
Het uitvoeren van de opstelling van een
dienstverleningsaanbod
Dienstverleningsovereenkomst extern aangaan
Het uitvoeren van de opstelling van een externe
dienstverleningsovereenkomst
Dienstverleningsovereenkomst extern aanpassing Het uitvoeren van de aanpassing van een externe
dienstverleningsovereenkomst
Dienstverleningsovereenkomst extern toezicht
Het uitvoeren van het toezicht op de naleving van
een externe dienstverleningsovereenkomst
Dienstverleningsovereenkomst intern aangaan
Dienstverleningsovereenkomst intern aanpassing
Dienstverleningsovereenkomst intern toezicht
Directie / MT besluitvorming

Bouw- en grondverklaring
Jeugdhulp terugvorderingsonderzoek

Onafhankelijke commissie declaratie
Invordering
Derdenbeslag
Documentair Structuur Plan
Minimaregeling aanvraag

Adreswijziging gemeentelijke belastingen
Afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten
Automatische incasso melding
Baatbelasting afkoop
Baatbelastingen
Beroep WOZ
Driehoeks- en sandwichborden
plaatsingsvergunning
Dubbelen/afschriften Burgerlijke Stand
doorzending

Het uitvoeren van de opstelling van een interne
dienstverleningsovereenkomst
Het uitvoeren van de aanpassing van een interne
dienstverleningsovereenkomst
Het uitvoeren van het toezicht op de naleving van
een interne dienstverleningsovereenkomst
Het uitvoeren van de besluitvorming door de
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
directie of het managementteam
cenummer;Inkomensgegevens;Ras
of etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Seksuele
identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Het beoordelen van een aanvraag voor een bouw- Basispersoonsgegevens;Burgerservi
en grondverklaring
cenummer
Het uitvoeren van een terugvorderingsonderzoek Basispersoonsgegevens;Burgerservi
van een jeugdhulpvoorziening
cenummer;Gezondheid;Gegevens
m.b.t. kind(eren)
Het behandelen van een door een lid van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
onafhankelijke commissie ingediende declaratie
cenummer;Inkomensgegevens
Het uitvoeren van een invordering
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Het uitvoeren van een derdenbeslag
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
Het implementeren van een documentair
structuurplan
Het beoordelen van een aanvraag
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
minimaregelingen
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Het verwerken van een adreswijziging in de
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
gemeentelijke heffingenadministratie
cenummer
Het uitvoeren van de heffing van de
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht
cenummer
Het verwerken van een machtiging of intrekking Basispersoonsgegevens;Burgerservi
van een automatische incasso
cenummer;Inkomensgegevens
Het behandelen van een verzoek om de
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
baatbelasting af te kopen
cenummer
Het uitvoeren van de heffing van baatbelasting
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Het behandelen van een beroepschrift WOZ
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning tot het plaatsen van driehoeks- en/of
sandwichborden
Het uitvoeren van de doorzending van dubbelen
of afschriften van de Burgerlijke Stand

Medewerker

Raadplegen

Ministerie van Binnenlandse
Overeenkomst
Zaken;Onderzoeksraad Integriteit
Overheid
Gedeputeerde
Wettelijke verplichting
Staten;Waterschap;Rijkswatersta
at (Ministerie van IenW)
Algemeen belang

Algemene wet bestuursrecht

Nee

Regeling hoe om te gaan met
signalen inzake misstanden en
overige integriteitsinbreuken
Waterwet;Waterbesluit;Waterregelin 5 Jaar
g

Nee

1 Jaar

Nee

Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren
Participatiewet;Besluit
loonkostensubsidie
Participatiewet;Regeling
loonkostensubsidie Participatiewet

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Wet flexibel werken

7 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

20 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

15 Jaar

Nee

Nee

Medewerker

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burger;Medewerker

Muteren

Wettelijke verplichting

7 Jaar

Nee

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Gemeentewet;Invorderingswet 1990 7 Jaar

Nee

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering
Archiefwet 1995;Archiefregeling

Nee

GDD;Gerechtsdeurwaarder

Aanvrager;Burger

Muteren

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burger

Raadplegen

Algemeen belang

Burger;Bedrijf

Muteren

Toestemming

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Algemeen belang

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Rechtbank;Gerechtshof

Wet bodembescherming;Besluit
bodemkwaliteit

5 Jaar

Nee
10 Jaar

Nee

Gemeentewet

7 Jaar

Nee

Gemeentewet

7 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Gemeentewet

7 Jaar

Nee

Algemeen belang

Gemeentewet

7 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Wet waardering onroerende zaken

12 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Burgerlijk Wetboek Boek 1;Besluit
Burgerlijke Stand 1994;Verzending
tekst latere vermeldingen bij
dubbelen akten burgerlijke stand
Algemene wet
7 Jaar
bestuursrecht;Invorderingswet
1990;Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990
Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke 7 Jaar
rechten
Gemeentewet
5 Jaar

Nee

Justis (Min. JenV)

Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen

Het behandelen van een bezwaar tegen een
gemeentelijke belastingaanslag of een
gemeentelijke heffingsnota

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Erfpachtbelastingen

Het uitvoeren van de heffing van erfpacht

Raadplegen

Algemeen belang

Gemeentelijke belastingen kopie aanslag

Het behandelen van een verzoek voor een kopie
van een aanslag gemeentelijke belastingen en
heffingen
Het behandelen van een aanmelding van een of
meerdere honden voor de hondenbelasting
Het behandelen van een afmelding van een of
meerdere honden voor de hondenbelasting
Het beoordelen van een externe audit voor
energie-efficiëntie

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

7 Jaar

Nee

Raadplegen

Algemeen belang

7 Jaar

Nee

Tijdelijke regeling implementatie
1 Jaar
artikelen 8 en 14 Richtlijn energieefficiëntie;Richtlijn 2012/27/EU van
het Europees Parlement en de Raad
van 25 oktober 2012 betreffende
energie-efficiëntie, tot wijziging van
Richtlijnen 2009/125/EG en
2010/30/EU en houdende intrekking
van de Richtlijnen 2004/8/EG en
2006/32/EG

Nee

Het uitvoeren van de heffing van de
hondenbelasting
Het beoordelen van een aanvraag voor een
invorderingsregeling gemeentelijke belastingen
Het uitvoeren van de ENSIA zelfevaluatie
informatieveiligheid

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Algemeen belang

Gemeentewet

7 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

10 Jaar

Nee
Nee

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het beoordelen van een aanvraag voor de
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

OZB-belastingen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Algemeen belang

Gemeentewet

7 Jaar

Nee

Evaluatie beleidsuitvoering

Het uitvoeren van de heffing van de Onroerende
Zaak Belasting
Het uitvoeren van de heffing van de Roerende
Ruimte Belasting (RRB)
Het uitvoeren van een evaluatie

Wet basisregistratie personen;Wet 10 Jaar
basisregistraties adressen en
gebouwen;Regeling periodieke
controle basisregistraties adressen
en gebouwen;Wet basisregistratie
grootschalige
topografie;Paspoortuitvoeringsregeli
ng;Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen
Invorderingswet
7 Jaar
1990;Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990
Gemeentewet
10 Jaar

Veergelden

Het uitvoeren van het heffen van veergeld

Raadplegen

Algemeen belang

Verenwet

7 Jaar

Nee

Evenement organisatie

Het organiseren van een evenement

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Bedrijf
cenummer

5 Jaar

Nee

WOZ taxatieverslag

Het behandelen van een aanvraag voor een
taxatieverslag WOZ
Het beoordelen van het verzoek voor een
aanstelling tot evenementen-verkeersregelaar

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wet waardering onroerende zaken

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

12 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Hond aanmelding
Hond afmelding
Energie-audit beoordeling

Hondenbelastingen
Invorderingsregeling gemeentelijke belastingen
ENSIA zelfevaluatie informatieveiligheid

Roerende ruimtebelastingen

Evenementenverkeersregelaar aanstelling

Bezwaarschrift WOZ-waardering
Parkeerbelastingen
Reclamebelastingen
Demonstratie melding

Het beoordelen van een bezwaarschrift tegen de Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
WOZ-waardering
cenummer
Het uitvoeren van de heffing van parkeerbelasting Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Het uitvoeren van de heffing van reclamebelasting Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Het beoordelen van een melding voor het houden Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
van een demonstratie
cenummer;Politieke opvattingen

Factuur van crediteur

Het behandelen van een factuur van een crediteur

Evenementenvergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een
evenementenvergunning
Het beoordelen van een melding om filmopnamen
te maken
Het beoordelen van de aanvraag van een
vergunning om filmopnamen te maken
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor de exploitatie van een horecainrichting
Het uitvoeren van een financiële interne controle

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Het uitvoeren van de herziening van een
toegekende subsidie
Het beoordelen van een verzoek om toestemming
voor de aanleg of uitbreiding van een bijzondere
begraafplaats
Het opstellen of actualiseren van een
functieprofiel
Het uitvoeren van een functiewaardering

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Filmopnamen melding
Filmopnamen vergunning
Horeca-inrichting exploitatievergunning

Financiële interne controle
Subsidie herziening
Bijzondere begraafplaats aanleg of uitbreiding
toestemming
Functieprofiel opstelling
Functiewaardering

Nee
Nee

Nee

Nee

Nee

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Algemeen belang

Regeling verkeersregelaars
2009;Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW)
Algemene wet bestuursrecht;Wet
waardering onroerende zaken
Gemeentewet

Raadplegen

Algemeen belang

Gemeentewet

7 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Wet openbare manifestaties

1 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Raadplegen

Raadplegen

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);GGD

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);GGD

Algemeen belang

Politie
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer

Nee

Raadplegen

Politie;Bureau Bibob (Min. J en
V)

Wettelijke verplichting

Gemeentewet
Muteren

Algemeen belang

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet op de lijkbezorging

Boom aanplakken of betimmeren vergunning

Functionaliteitenwijziging informatiesysteem

Feestverlichting vergunning
Plantsoenenbetreding ontheffing

Openbare ruimte melding
Garantie geldlening

Het behandelen van een aanvraag voor een
vergunning voor het aanplakken op of
betimmeren van een boom
Het uitvoeren van de ontwikkeling van een
wijziging in functionaliteit van een
informatiesysteem
Het beoordelen van de aanvraag voor een
vergunning om feestverlichting op te hangen
Het beoordelen van een aanvraag om ontheffing
van het verbod op het betreden van plantsoenen

Het verwerken van de beëindiging van een
garantie voor een geldlening

Garantie geldlening toezicht

Het uitvoeren van het toezicht op een garantie
voor een geldlening

Garantie geldlening wijziging

Het beoordelen van de wijziging van een garantie
voor een geldlening

Dagplaatsvergunning markt

Het beoordelen van een aanvraag voor een
dagplaatsvergunning op een markt
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor drank en horeca in een
paracommerciële instelling
Het beoordelen van de inschrijving van een
gastouderbureau in het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK)

Gastouderbureau inschrijving

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer

Het behandelen van een openbare ruimte melding Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer
Het beoordelen van een aanvraag voor een
garantie voor een geldlening

Garantie geldlening beëindiging

Drank en horeca in paracommerciële instelling
vergunning

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten

Gastouderbureau mutatie verwerking

Het beoordelen van een mutatie met betrekking
tot een gastouderbureau in het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK)

Drank- en horecavergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een drank- Basispersoonsgegevens;Burgerservi
en horecavergunning
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Het behandelen van een evenement melding
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
gedoogverklaring
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Het behandelen van de melding van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
incidentele festiviteit
cenummer
Het behandelen van een verzoek om
ondersteuning bij het gebruik van een
informatiesysteem
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
vergunning tot exploitatie van een seksinrichting cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
standplaatsvergunning
cenummer
Het behandelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
verklaring van geen bezwaar
cenummer
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
gehandicaptenparkeerplaats
cenummer;Gezondheid

Evenement melding
Gedoogverklaring

Incidentele festiviteit melding
Gebruiksondersteuning informatiesysteem

Seksinrichting exploitatievergunning

Standplaatsvergunning
Verklaring van geen bezwaar
Gehandicaptenparkeerplaats

Gegevensherstel server
Gegevensuitwisselingsovereenkomst

Horeca-inrichting wijziging leidinggevende
melding
Begraven of cremeren uitstel toestemming

Laissez-passer vervoer overledene

Ongediertebestrijding
Ontleding stoffelijk overschot verlof
Parkeerontheffing groot voertuig

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling beheer
Gemeenschappelijke regeling uittreding
Gemeentegids verstrekking
Gemeentelijk groen aanleg/reconstructie
Gemeentelijk groen beheer en onderhoud
Ventontheffing
Gemeentelijk materiaal beheer en onderhoud
Grafonderhoud aanvraag
Gemeentelijk pand beheer en onderhoud
Leegstaand gebouw melding
Leegstaand gebouw voordracht gebruiker
Beheersverordening buitentoepassingsverklaring

Hinderlijke of schadelijke dieren houden
ontheffing
Oudheidkundige vondst melding
Speelgelegenheid exploitatievergunning

Gemeentelijke publicatie
Gemeentevlag vaststelling
Gemeentewapen vaststellingsverzoek
Stookontheffing
Leges
Beheersverordening opstelling
Adres onbekend melding

Het beoordelen van een melding van de wijziging
of bijschrijven van een leidinggevende van een
horeca-inrichting
Het beoordelen van een aanvraag voor
toestemming voor uitstel van begraven of
cremeren
Het beoordelen van een aanvraag voor een
laissez-passer voor het vervoer van een
overledene naar het buitenland
Het uitvoeren van ongediertebestrijding

Het beheren van een gemeenschappelijke
regeling
Het uitvoeren van de uittreding uit een
gemeenschappelijke regeling
Het behandelen van een aanvraag voor een
gemeentegids
Het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van
gemeentelijk groen
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
gemeentelijk groen
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod om te venten
Het uitvoeren van beheer en onderhoud van
gemeentelijk materiaal
Het verwerken van een aanvraag tot
grafonderhoud
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
een gemeentelijk pand
Het behandelen van een melding van een
leegstaand gebouw
Het uitvoeren van de voordracht van een
gebruiker van een leegstaand gebouw
Het behandelen van een aanvraag voor een
buitentoepassingsverklaring van een
beheersverordening op grond van de Wro
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod op het houden van
hinderlijke of schadelijke dieren
Het behandelen van een melding van een
(oudheidkundige) vondst
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor de exploitatie van een speelhal
of speelgelegenheid
Het uitvoeren van het uitbrengen van een
gemeentelijke publicatie
Het uitvoeren van de vaststelling van de
gemeentevlag
Het uitvoeren van een vaststellingsverzoek voor
het gemeentewapen
Het beoordelen van een aanvraag voor een
stookontheffing
Het uitvoeren van de heffing en invordering van
leges
Het uitvoeren van de opstelling van een
beheersverordening
Het behandelen van een melding adres onbekend

Attestatie de vita

Het behandelen van een aanvraag voor een
Attestatie de vita voor het buitenland
Het behandelen van een aanvraag voor een
bromfietsrijbewijs

BRP beheerfunctionaris aanwijzingsbesluit

Gladheidbestrijdingsplan opstelling
BRP briefadres aanvraag

BRP dubbele inschrijving persoon correctie

BRP naamgebruikgegeven mutatie
BRP NAVO-militairen inschrijving
BRP persoonsgegevens verstrekkingsbeperking

BRP persoonslijst afvoeren
BRP PROBAS-melding

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Buitenlands rijbewijs omwisseling

Het uitvoeren van een adresonderzoek bij twijfel
over de verblijfplaatsgegevens in de BRP
Het uitvoeren van de opstelling van een
aanwijzingsbesluit voor een functionaris voor het
beheer van de Basisregistratie Personen (BRP)

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Algemeen belang

5 Jaar

Nee

Gemeentewet;Wet financiering
decentrale overheden;Burgerlijk
Wetboek Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Gemeentewet;Wet financiering
decentrale overheden;Burgerlijk
Wetboek Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Gemeentewet;Wet financiering
decentrale overheden;Burgerlijk
Wetboek Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Gemeentewet;Wet financiering
decentrale overheden;Burgerlijk
Wetboek Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Drank- en Horecawet

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Wet kinderopvang;Besluit landelijk
register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en
personenregister kinderopvang
Wet kinderopvang;Besluit landelijk
register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en
personenregister kinderopvang
Drank- en Horecawet

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Raadplegen
Raadplegen

Aanvrager;Bedrijf

Muteren

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Raadplegen

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Algemeen belang
Politie

Politie;Bureau Bibob (Min. J en
V)

Algemeen belang
Politie;Officier van Justitie

Wettelijke verplichting

Opiumwet

Algemeen belang

Aanvrager;Bedrijf

Muteren

Politie;GGD;Bureau Bibob (Min. J Algemeen belang
en V)

1 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Aanvrager;Bedrijf

Raadplegen

Wettelijke verplichting

1 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio)
Politie;Brandweer
(veiligheidsregio)
Arts

Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer
(BABW);Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990 (RVV
1990);Regeling
gehandicaptenparkeerkaart

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Tactische Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse
Gemeenten (BIG
Drank- en Horecawet

1 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Wet op de lijkbezorging

1 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer

Muteren

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet op de lijkbezorging;Besluit op
de lijkbezorging

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Woningwet

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Algemeen belang

Wet op de lijkbezorging;Besluit op
de lijkbezorging
Wegenverkeerswet 1994

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Het beoordelen van een aanvraag voor verlof tot Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
ontleding van een stoffelijk overschot
cenummer
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
ontheffing van het verbod om een groot voertuig cenummer
op of aan de weg te parkeren
Het instellen of wijzigen van een
gemeenschappelijke regeling

Het beoordelen van een aanvraag voor het
afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

BRP adresonderzoek

Algemeen belang

Het uitvoeren van een hersteloperatie van
gegevens op de server
Het uitvoeren van de opstelling van een
gegevensuitwisselingsovereenkomst

Afstand van Nederlandse nationaliteit verklaring

Bromfietsrijbewijs

Raadplegen

Arts

Andere
gemeente(n);Gemeenschappelijk
e regeling
Gemeenschappelijke regeling

Wet gemeenschappelijke regelingen

Nee

Wet gemeenschappelijke regelingen 7 Jaar

Nee

Wet gemeenschappelijke regelingen

Nee
5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Woningwet

5 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Leegstandwet

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Leegstandwet

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet ruimtelijke ordening;Besluit
ruimtelijke ordening

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

Raadplegen

Algemeen belang

Algemeen belang

Politie

Erfgoedwet

Algemeen belang

Nee

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Hoge Raad van Adel

Nee
Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Ras of etnische afkomst

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Raadplegen

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Algemeen belang

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Aanvrager;Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Rijkswet op het
10 Jaar
Nederlanderschap;Besluit verkrijging
en verlies Nederlanderschap

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Ras of etnische
afkomst;Genetische of biometrische
gegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

1 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Wegenverkeerswet 1994

11 Jaar

Nee

Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

10 Jaar

Nee

Medewerker

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

5 Jaar

Nee

Wegenwet

5 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

5 Jaar

Nee

Het opstellen en uitvoeren van een
gladheidbestrijdingsplan
Het behandelen van een omzetting briefadres of
woonadres in de BRP

Brandweer (veiligheidsregio)

Algemeen belang

Wet milieubeheer

Wet ruimtelijke ordening;Besluit
ruimtelijke ordening
Wet basisregistratie personen

1 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee
Nee

5 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Gezondheid;Strafrechteli
jke veroordelingen en strafbare
feiten
Het behandelen van de melding van een dubbele Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
inschrijving van een persoon in de BRP
cenummer

Muteren

Muteren

Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

Het verwerken van een mutatie van een
naamgebruikgegeven in de BRP
Het behandelen van een inschrijving van een
NAVO-militair in de BRP
Het behandelen van een verzoek om
geheimhouding van persoonsgegevens uit de BRP

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Muteren

Rechtbank

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

5 Jaar

Nee

Muteren

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

110 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

5 Jaar

Nee

Het verwerken van het afvoeren van een
onterecht aangelegde persoonslijst in de BRP
Het verwerken van een melding inzake een
geprivilegieerde uit de Protocollaire
Basisadministratie (PROBAS)
Het vaststellen van de benoeming van een
(buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand
(BABS)
Het behandelen van de omwisseling van een
buitenlands rijbewijs

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Ras of etnische afkomst

Muteren

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie
personen;Algemene verordening
gegevensbescherming
Wet basisregistratie personen

110 Jaar

Nee

Muteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

10 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Medewerker
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Ras of etnische
afkomst;Genetische of biometrische
gegevens

Muteren

Wettelijke verplichting

Wegenverkeerswet 1994;Reglement 11 Jaar
rijbewijzen

Rijksdienst voor het Wegverkeer
(RDW) (Min. IenW)

Nee

Nee

BurgerServiceNummer (BSN) foutafhandeling

Het beoordelen van fouten in de
burgerservicenummers

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Muteren

Document Burgerlijke Stand

Het behandelen van een aanvraag voor een
document Burgerlijke Stand

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Eenmalige trouwlocatie aanwijzing

Het behandelen van het verzoek voor het
aanwijzen van een eenmalige trouwlocatie
Het verwerken van een schriftelijke verklaring van
een EU-onderdaan die zijn kiesrecht in Nederland
wil uitoefenen
Het behandelen van een aangifte van een
geboorte

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gegevens m.b.t.
kind(eren)

Raadplegen

Het beoordelen van een aanvraag voor een
gehandicaptenparkeerkaart

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Gezondheid

Muteren

Arts

Wettelijke verplichting

Geregistreerd partnerschap in huwelijk omzetting Het omzetten van een geregistreerd partnerschap Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
in een huwelijk
cenummer;Seksuele identiteit en
orientatie

Muteren

Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Geslachtsnaamwijziging

Het behandelen van een wijziging van de
geslachtsnaam

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Muteren

Officier van
Justitie;Rechtbank;Andere
gemeente(n);Justis (Min. JenV)

Wettelijke verplichting

Geslachtswijziging aangifte

Het behandelen van de aangifte van de wijziging
van het geslacht van een persoon

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager
cenummer;Gezondheid

Muteren

Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Gezag over minderjarige of curatele over
meerderjarige mutatie

Het verwerken van gegevens met betrekking tot
het gezag over een minderjarige of curatele over
een meerderjarige

Muteren

Rechtbank

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Rechtbank

Wettelijke verplichting

Muteren

Andere gemeente(n);Immigratie
en Naturalisatie Dienst (IND)
(Min. JenV)

Wettelijke verplichting

EU-onderdaan registratie voor verkiezing

Geboorte aangifte

Gehandicaptenparkeerkaart

Gezag over minderjarige reconstructie

Huwelijk of geregistreerd partnerschap melding

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Het beoordelen van het gezag over minderjarigen Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
door reconstructie van de gezagssituatie
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Het behandelen van een melding van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
voorgenomen huwelijk of geregistreerd
cenummer;Seksuele identiteit en
partnerschap
orientatie

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Wet algemene bepalingen
burgerservicenummer;Besluit
burgerservicenummer;Regeling
burgerservicenummer
Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen
Gemeentewet

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Kieswet;Kiesbesluit

10 Jaar

Nee

Muteren

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer
(BABW);Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990 (RVV
1990);Regeling
gehandicaptenparkeerkaart
Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens;Besluit
burgerlijke stand 1994
Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Wet basisregistratie personen

110 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

110 Jaar

Nee

110 Jaar

Nee

110 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Algemene wet bestuursrecht

110 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

110 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Besluit
burgerlijke stand 1994
Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer (BABW)
Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer (BABW)
Kieswet

Kieswet

Handhaving door derde

Het behandelen van de handhaving van wet- en
regelgeving door een derde

Huwelijk of geregistreerd partnerschap
nietigverklaring

Het behandelen van een nietigverklaring van een
huwelijk of geregistreerd partnerschap

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Seksuele identiteit en
orientatie

Muteren

Huwelijksbevoegdheid verklaring

Het beoordelen van een aanvraag voor een
verklaring van huwelijksbevoegdheid

Raadplegen

Haven aanleg/reconstructie

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Seksuele identiteit en
orientatie

Het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van
een haven
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
een haven
Het verwerken van een kennisgeving betreffende Basispersoonsgegevens;Burgerservi
de wijziging van het kiesrecht van een ingezetene cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Het behandelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
kiezerspas
cenummer
Het behandelen van een aanvraag voor legalisatie Basispersoonsgegevens;Burgerservi
van een handtekening
cenummer
Het behandelen van de moederschapserkenning Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Seksuele identiteit en
orientatie;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Het verwerken van een rechterlijke uitspraak van Basispersoonsgegevens;Burgerservi
de ontkenning van het moederschap
cenummer;Seksuele identiteit en
orientatie;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het sluitingsuur voor horeca
Het behandelen van een verklaring van
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
naamskeuze voor een kind
cenummer;Gegevens m.b.t.
kind(eren)

Haven beheer en onderhoud
Kiesrechtuitsluiting

Kiezerspas
Legalisatie handtekening
Moederschapserkenning

Moederschapsontkenning rechterlijke uitspraak

Horeca sluitingsuur ontheffing
Naamskeuze kind verklaring

Rijksdienst voor
Wettelijke verplichting
Identiteitsgegevens (RvIG) (Min.
BZK)

Gedeputeerde
Staten;Waterschap;Rijksoverheid
Rechtbank;Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Burger

Raadplegen

Uitgebreid;Ministerie van Justitie
en Veiligheid

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burger

Muteren

Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Burger

Muteren

Rechtbank;Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Politie
Burger

Muteren

Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Ondersteuningsverklaring kandidatenlijst

Het verwerken van verklaring van ondersteuning
van een kandidatenlijst

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Politieke opvattingen

Muteren

Wettelijke verplichting

Ongeboren vrucht erkenning

Het behandelen van de vaderschapserkenning van Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
een ongeboren vrucht
cenummer

Muteren

Wettelijke verplichting

Hotspotmonitor

Het uitvoeren van de hotspotmonitor

Paspoort vervallenverklaring

Het beoordelen van de vervallenverklaring van
een paspoort

Huishoudelijk afvalinzameling periodiek

Het uitvoeren van de periodieke inzameling,
verwijdering en afvoer van huishoudelijk afval
Het behandelen van een aanvraag voor een
Ja/Nee of Nee/Nee sticker
Het behandelen van een aanvraag voor een nieuw
reisdocument

Reclamesticker verstrekking
Reisdocument

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten

Nee

Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Kieswet

110 Jaar

Nee

1 Week

Nee

Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Besluit
burgerlijke stand 1994
Archiefbesluit;Handreiking
Periodieke hotspot-monitor
decentrale overheden
Paspoortwet;Aanwijzing
paspoortsignalering

110 Jaar

Nee

11 Jaar

Nee

Wet milieubeheer

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Nee

Rijksdienst voor het Wegverkeer
(RDW) (Min. IenW)

Wettelijke verplichting

Wegenverkeerswet 1994

11 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wegenverkeerswet 1994

11 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wegenverkeerswet 1994;Reglement 5 Jaar
rijbewijzen;Regeling eisen
geschiktheid

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wegenverkeerswet 1994;Reglement 1 Jaar
rijbewijzen
Kieswet
1 Jaar

Nee

Raadplegen

Muteren

Raadplegen

Algemeen belang

Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Wettelijke verplichting

Informatiebeveiligingsdienst
gemeenten (IBD)

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Medewerker
cenummer

Muteren

Politie

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gegevens m.b.t.
kind(eren)

Raadplegen

Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Muteren

Rechtbank;Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Vaderschapserkenning vernietiging

Het behandelen van de vernietiging van een
vaderschapserkenning

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gegevens m.b.t.
kind(eren)

Muteren

Rechtbank;Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Vaderschapsontkenning

Het behandelen van de ontkenning van het
vaderschap van de echtgenoot, die is overleden
vóór de geboorte van het kind

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gegevens m.b.t.
kind(eren)

Muteren

Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Industrie- en bedrijfsterrein inschrijving

Het behandelen van een inschrijving voor een
industrie- of bedrijfsterrein
Het uitvoeren van de uitgifte van industrie- en
bedrijfsterreinen
Het verstrekken van informatie aan de media
Het verwerken van een rechterlijke uitspraak
inzake ontkenning of vernietiging erkenning van
het vaderschap
Het organiseren van een verkiezing volgens de
Kieswet
Het behandelen van een intern informatieverzoek

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Medewerker
cenummer

Muteren

Verkiezing kandidaatstelling

Het behandelen van de kandidaatstelling bij een
verkiezing

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Politieke opvattingen

Muteren

Inhuur van derde

Het uitvoeren van de inhuur van een derde

Informatieverzoek intern

1 Jaar

Nee

Het behandelen van een incidentmelding op het
gebied van informatiebeveiliging
Het behandelen van een incidentmelding op het
gebied van informatiebeveiliging van de IBD

Verkiezing

Nee

Paspoortwet;Paspoortuitvoeringsreg 16 Jaar
eling Nederland 2001

Incidentmelding informatiebeveiliging

Vaderschapsontkenning rechterlijke uitspraak

110 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Informatieverstrekking aan media

Nee

16 Jaar

Het verstrekken van een formulier
Gezondheidsverklaring ten behoeve van een
rijbewijs

Industrie- en bedrijfsterrein uitgifte

110 Jaar

Paspoortuitvoeringsregeling
Nederland 2001

Rijbewijs Gezondheidsverklaring verstrekking

Vaderschapserkenning na geboorte

Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Drank- en Horecawet

Rijksdienst voor
Wettelijke verplichting
Identiteitsgegevens (RvIG) (Min.
BZK)
Politie
Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Stemmen per brief

Nee

Muteren

Het behandelen van afstandsverklaring van een
of meer categorieën van een rijbewijs
Het behandelen van de melding van een incident
in de werking van een applicatie
Het behandelen van de melding van een incident
in de werking van een systeemonderdeel

Het verwerken van een mutatie in het Individueel
Keuze Budget
Het behandelen van een verzoek om per brief te
stemmen
Het behandelen van de vaderschapserkenning na
geboorte

5 Jaar

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Ras of etnische
afkomst;Genetische of biometrische
gegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Ras of etnische
afkomst;Genetische of biometrische
gegevens;Gezondheid

Rijbewijs afstandsverklaring

Individueel Keuze Budget mutatie verwerking

Nee

Nee

Het behandelen van een aanvraag voor een
rijbewijs

Stembureauleden benoeming

3 Maand

Paspoortwet;Paspoortuitvoeringsreg 16 Jaar
eling Nederland 2001

Rijbewijs

Het behandelen van een aangifte van
vermissing/diefstal rijbewijs
Het benoemen van stembureauleden

Nee

Andere gemeente(n);Ministerie
Wettelijke verplichting
van Buitenlandse
Zaken;Immigratie en Naturalisatie
Dienst (IND) (Min. JenV)

Het behandelen van een aangifte van
vermissing/diefstal reisdocument

Rijbewijs vermissing/diefstal

1 Jaar

Muteren

Reisdocument vermissing/diefstal

Incidentmelding informatiebeveiliging door IBD

Nee

Raadplegen

Het behandelen van een melding van mogelijke
fraude met een reisdocument of rijbewijs

Incident systeem afhandeling

Openbaar Ministerie;Ministerie
Wettelijke verplichting
van Binnenlandse
Zaken;Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens (RvIG) (Min.
BZK)

5 Jaar

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Ras of etnische
afkomst;Genetische of biometrische
gegevens

Reisdocument of rijbewijs fraude melding

Incident applicatie afhandeling

Muteren

Nee

Het beoordelen van een initiatief van de
ondernemingsraad
Inkoop product of dienst
Het behandelen van de inkoop van een product of
dienst
Inkoop product of dienst enkelvoudig onderhands Het behandelen van de enkelvoudige
onderhandse inkoop van een product of dienst
Inkoopcontract realisatie
Het behandelen van de realisatie van een
inkoopcontract
Instemmingsverzoek aan ondernemingsraad
Het uitvoeren van een verzoek tot instemming
aan de ondernemingsraad
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Het behandelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
verklaring omtrent het gedrag (VOG)
cenummer
Vervangende stempas
Het behandelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
vervangende stempas
cenummer

Rechtbank;Andere gemeente(n)

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Centraal
Stembureau;Hoofdstembureau

Wettelijke verplichting

Initiatief van ondernemingsraad

10 Jaar

Nee

Kieswet

5 Jaar

Nee

Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten
Burgerlijk Wetboek Boek 7,
Bijzondere overeenkomsten
Wet openbaarheid van bestuur

110 Jaar

Nee

110 Jaar

Nee

110 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Wet basisregistratie
personen;Besluit burgerlijke stand
1994
Kieswet

110 Jaar

Nee

Kieswet

Nee

Nee
1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Wet op de ondernemingsraden
Bureau Bibob (Min. J en V)

Raadplegen
Raadplegen

Centraal Orgaan Verklaring
Omtrent Gedrag (Min. JenV)

Aanbestedingswet
2012;Aanbestedingsbesluit

Wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting

Nee

Nee
10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Wet op de ondernemingsraden

10 Jaar

Nee

Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens
Kieswet

7 Jaar

Nee

3 Maand

Nee

Intern overleg

Het voorbereiden en houden van een intern
overleg
Het uitvoeren van een interne audit

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Interne opleiding verzorging

Het uitvoeren van de voorbereiding en verzorging
van een interne opleiding / informatiebijeenkomst

5 Jaar

Nee

Interne regeling aanpassing

Het uitvoeren van de aanpassing van een interne
regeling
Het uitvoeren van de opstelling van een interne
regeling
Het uitvoeren van het toezicht op de naleving van
een interne regeling
Het behandelen van een aanvraag voor afgifte of
omzetten van een oproepingskaart in een
volmachtbewijs
Het behandelen van een aangifte van een
vondeling

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Interne audit

Interne regeling opstelling
Interne regeling toezicht
Volmachtbewijs stemmen

Vondeling melding

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Kieswet

3 Maand

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gegevens m.b.t.
kind(eren)

Muteren

Wettelijke verplichting

110 Jaar

Nee

110 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994

5 Jaar

Nee

Voornaamswijziging

Het behandelen van een voornaamswijziging

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Muteren

Officier van
Justitie;Kantonrechter;Andere
gemeente(n);Ministerie van
Justitie en Veiligheid
Officier van Justitie;Rechtbank

Terugmelding basisregistratie bij derde

Het uitvoeren van een terugmelding in het kader
van een basisregistratie bij een derde
Het behandelen van een melding van een
verloren voorwerp
Het verwerken van de aangifte van emigratie in
de BRP
Het verstrekken van een aanschrijving over de
mogelijkheid of noodzaak tot aanschaf of
vernieuwing van een reisdocument
Het uitvoeren van een
klanttevredenheidsonderzoek
Het houden van een referendum

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Raadplegen

Andere gemeente(n);Kadaster

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Medewerker
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Inkomensg
egevens
Basispersoonsgegevens

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Burger

Raadplegen

Burger

Raadplegen

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;Gezondhei Medewerker
d
Basispersoonsgegevens
Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Inkomensg
egevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Ras of etnische
afkomst;Genetische of biometrische
gegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap van een
vakbond;Genetische of
biometrische gegevens;Gezondheid

Medewerker

Verloren voorwerp melding
BRP emigratie aangifte
Reisdocument aanschrijving

Klanttevredenheidsonderzoek
Referendum
Wachtgeld politieke ambtsdrager aanvraag

Paspoortwet;Paspoortuitvoeringsreg 1 Jaar
eling Nederland 2001

Nee

Nee

Nee
Gemeentewet

Nee
Nee

Algemeen belang

Gemeentewet

7 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke 5 Jaar
rechten
Wet raadgevend referendum

Nee

7 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Overeenkomst

10 Jaar

Nee

Raadplegen

Overeenkomst

1 Jaar

Nee

Medewerker

Muteren

Overeenkomst

7 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Muteren

Medewerker

Muteren

Overeenkomst

5 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

10 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

10 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens
Medewerker

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Overeenkomst

7 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

7 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet milieubeheer;Activiteitenbesluit
milieubeheer

Het behandelen van een aanvraag voor een
ontheffing op de inburgeringsplicht
Inburgeringstraject
Het laten deelnemen van burgers aan een
inburgeringstraject
Inzamelingsvergunning
Het beoordelen van een aanvraag voor een
inzamelingsvergunning (kleding- en schoeisel en
andere goederen)
Omgevingsvergunning activiteit slopen bouwwerk Het beoordelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
slopen bouwwerk

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet inburgering;Besluit
inburgering;Regeling inburgering
Wet inburgering;Besluit
inburgering;Regeling inburgering

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht;Bouwbesluit 2012

Standplaats woonwagen toekenning

Het behandelen van een aanvraag voor het
toekennen van een standplaats voor een
woonwagen
Het behandelen van een verzoek voor het
verkrijgen van toegang tot een systeem of
applicatie
Het behandelen van een verzoek voor het
stopzetten van de toegang tot een systeem of
applicatie
Het beoordelen van een aanvraag voor een
parkeervergunning

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Woningwet;Bouwbesluit 2012

Basispersoonsgegevens

Medewerker

Raadplegen

Basispersoonsgegevens

Medewerker

Omgevingsvergunning activiteit aanleggen
alarminstallatie

Landelijk raadgevend referendum
Gratificatieverzoek
Externe toegang systeem aanvraag
Nevenfuncties melding
Betrekkingsomvangwijziging
Functiewijziging verzoek
Functionaris aanwijzing
Loontoeslag
Rijbewijs niet-ingezetene

Het beoordelen van de toekenning van een
loontoeslag aan een medewerker
Het behandelen van een aanvraag voor een
rijbewijs door een niet als ingezetene
ingeschreven burger

Indiensttreding personeelslid

Het behandelen van een indiensttreding van een
personeelslid

Bevordering personeelslid

Het behandelen van de bevordering van een
personeelslid
Het uitvoeren van het detacheren van een
personeelslid
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod op het afmeren van
een vaartuig
Het behandelen van een aanvraag voor een
ligplaatsvergunning
Het verwerken van een mutatie in de
tijdregistratie
Het beoordelen van een aanvraag voor een
afvalcontainer
Het behandelen van een melding op grond van
het Activiteitenbesluit

Detachering personeelslid
Afmeren vaartuig ontheffing

Ligplaatsvergunning
Tijdregistratie mutaties verwerking
Afvalcontainer verstrekking
Activiteitenbesluit melding

Inburgeringsplicht ontheffing

Raadplegen
Raadplegen

Uitvoeringsorganisatie wet Appa

Nee

10 Jaar

Gevonden voorwerp melding

Raadplegen

Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke 5 Jaar
rechten
Wet basisregistratie personen
10 Jaar

Algemene Pensioenwet Politieke
Ambtsdragers

Binnenhavenbelastingen

Het uitvoeren van de aanvraag van een
wachtgelduitkering voor een politieke
ambtsdrager
Het uitvoeren van de heffing van
binnenhavenbelasting
Het verwerken van de melding van een gevonden
voorwerp
Het organiseren van een landelijk raadgevend
referendum
Het beoordelen van een aanvraag voor een
gratificatie
Het beoordelen van een aanvraag tot externe
toegang tot het systeem
Het beoordelen van een melding van een
nevenfunctie
Het behandelen van een aanvraag voor een
wijziging van de betrekkingsomvang
Het behandelen van een verzoek voor een
functiewijziging
Het aanwijzen van een functionaris

Wettelijke verplichting

Kiesraad

Rijksdienst voor het Wegverkeer
(RDW) (Min. IenW)

Regionaal Opleidings Centrum
(ROC)
Politie;Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF)

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting
Algemeen belang

Wet flexibel werken

Wet flexibel werken

Wegenverkeerswet 1994;Reglement 11 Jaar
rijbewijzen

Nee

Nee

Nee

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Nee

10 Jaar

Nee

Overeenkomst

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Overeenkomst

5 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

Nee

Het beoordelen van aan aanvraag voor een
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
aanleggen alarminstallatie

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Snuffelmarktvergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning tot het houden van een snuffelmarkt

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

Wegenverkeerswet 1994;Reglement 1 Jaar
verkeersregels en verkeerstekens
(RVV 1990)
Wet algemene bepalingen
1 Jaar
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht
1 Jaar

Jaarrekening opstelling

Het opstellen van een jaarrekening

Nee

Jaarverslag opstelling

Het opstellen van een jaarverslag

Gemeentewet;Besluit begroting en
verantwoording provincies en
gemeenten
Gemeentewet

Bezwaarschrift

Het behandelen van een bezwaar(schrift)

Aanmelding toegang systeem of applicatie

Afmelding toegang systeem of applicatie

Parkeervergunning

Nee

Nee

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Algemene wet bestuursrecht

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

1 Jaar

Nee

Het beoordelen van een aanvraag voor een
woningsplitsingsvergunning
Het behandelen van een aanvraag voor een
starterslening

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht
Huisvestingswet 2014

Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod een wedstrijd te
houden op de weg
Het beoordelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
veranderen (werking van) milieu-inrichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Gevelreiniging ontheffing

Kamerverhuurvergunning

Omgevingsvergunning activiteit opslaan roerende Het beoordelen van een aanvraag voor een
zaken
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
opslaan roerende zaken
Woningsplitsingsvergunning
Starterslening

Wedstrijd op weg ontheffing

Muteren

Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten (SVn)
Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);GGD

Algemeen belang

Algemeen belang

Wegenverkeerswet 1994

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Het beoordelen van een aanvraag een ontheffing Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
van het verbod op het reinigen van een gevel
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht;Wet milieubeheer
Wet milieubeheer;Besluit lozen
buiten inrichtingen

Het beoordelen van een aanvraag voor een
kamerverhuurvergunning
Het aangaan van een jumelage of een
stedenband
Het uitvoeren van het organiseren van een
activiteit in het kader van een jumelage of
stedenband
Het beoordelen van een aanvraag voor een
woonruimteonttrekkingsvergunning
Het beoordelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
handelen in beschermd natuurgebied

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen
Raadplegen

Omgevingsvergunning activiteit handelen in
grondwaterbeschermingsgebied

Het beoordelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
handelen in grondwaterbeschermingsgebied

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Verkoopdemonstratie vergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning tot het houden van een
verkoopdemonstratie
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod op het ontsteken van
vreugde-, of paasvuur of kerstboomverbranding

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Omgevingsvergunning activiteit beperkt
veranderen van milieu-inrichting

Jumelage of stedenband aangaan
Jumelage of stedenband activiteit organisatie

Woonruimteonttrekkingsvergunning
Omgevingsvergunning activiteit handelen in
beschermd natuurgebied

Vreugdevuur paasvuur of kerstboomverbranding
ontheffing

Wedstrijd op terrein ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing voor het mogen houden van een
wedstrijd of trainingsrit of proefrit, op een terrein,
geen weg zijnde
Milieueffectrapport
Het beoordelen van een milieueffectrapport
(MER)
Omgevingsvergunning activiteit exploiteren milieu- Het beoordelen van een aanvraag voor een
inrichting
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
exploiteren milieu-inrichting
Kinderdagverblijf/ BSO inschrijving

Het beoordelen van de inschrijving van een
kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang (BSO)
in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Huisvestingswet

Nee
40 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee
Nee

5 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Huisvestingswet 2014

Nee

1 (B);Gedeputeerde Staten

Wettelijke verplichting

Nee

Gedeputeerde Staten

Wettelijke verplichting

Algemeen belang

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht;Natuurbescherming
swet 1998
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht;Wet milieubeheer
Drank- en Horecawet
1 Jaar

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio)

Algemeen belang

Wet milieubeheer

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);GGD

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Commissie voor de
Milieueffectrapportage

Wettelijke verplichting

Wet milieubeheer

Nee

Wettelijke verplichting

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht;Wet milieubeheer
Wet kinderopvang;Besluit landelijk
register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en
personenregister kinderopvang

Nee

Raadplegen

GGD

10 Jaar

Nee

Nee

Nee

Kinderdagverblijf/ BSO mutatie verwerking

Wmo algemene voorziening
Bouwstoffen melding

Compostvatenverstrekking
Draaiorgel exploitatievergunning

Klacht via ombudsman afhandeling
Drankvergunning alcoholvrije dranken

Mantelzorgwoning melding

Klein Chemisch Afval (KCA)-inzameling
Meststoffen uitrijden ontheffing

Object onder hoogspanningslijn plaatsing
ontheffing
Recreatie-inrichting exploitatie melding
Koninklijke Erepenning
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(OBM)
Kinderopvang kosten tegemoetkoming

Rioolheffingen
Nummeraanduiding toekenning

Het beoordelen van een mutatie met betrekking
tot een kinderdagverblijf of buitenschoolse
opvang (BSO) in het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK)
Het behandelen van een aanvraag voor een
algemene Wmo voorziening
Het behandelen van een melding bouwstoffen

Het behandelen van een aanvraag voor
verstrekking van compostvaten
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor de exploitatie van een draaiorgel
Het behandelen van een klacht die via de
ombudsman is ontvangen
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor het bedrijfsmatig verstrekken van
alcoholvrije dranken
Het behandelen van de melding van de plaatsing
of bouw van een mantelzorgwoning
Het uitvoeren van de inzameling van Klein
Chemisch Afval
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het uitrijverbod van dierlijke
meststoffen
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod op het plaatsen van
een object onder een hoogspanningslijn
Het beoordelen van een melding van de
exploitatie van een recreatie-inrichting
Het verwerken van een aanvraag voor een
Koninklijke Erepenning
Het beoordelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning wat betreft een beperkte
milieutoets (OBM)
Het beoordelen van een aanvraag voor een
tegemoetkoming voor kinderopvang

Het uitvoeren van de heffing en invordering van
de rioolheffing
Het uitvoeren van de toekenning van een
nummeraanduiding

Kunstobject in openbare ruimte beheer en
onderhoud

Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
een cultureel kunstobject in de openbare ruimte

Kunstobject in openbare ruimte opdracht

Het uitvoeren van het verlenen van een opdracht
voor een cultureel kunstobject in de openbare
ruimte
Het verwerken van een verzoek tot wijziging van
een kwaliteitsdocument
Het verwerken van verbetermaatregelen t.a.v.
kwaliteit
Het behandelen van een kwetsbaarheidmelding
op het gebied van informatiebeveiliging van de
IBD
Het opleggen van een verplichting voor de
verbetering van een bouwwerk
Het beoordelen van een aanvraag voor een
collectevergunning
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod zwak-alcoholhoudende
drank te schenken buiten een horeca-inrichting

Kwaliteitsdocument wijziging
Kwaliteitsverbeteringsmaatregel
Kwetsbaarheidsmelding informatiebeveiliging
door IBD
Bouwwerkverbetering

Nee

15 Jaar

Nee

50 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Algemene wet bestuursrecht

10 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Drank- en Horecawet

1 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Besluit omgevingsrecht;Bouwbesluit 1 Jaar
2012

Nee

Wet milieubeheer

5 Jaar

Nee

Meststoffenwet;Besluit gebruik
meststoffen

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio)

Politie

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Commissaris van de Koning

Raadplegen

Nee
Wettelijke verplichting

Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ)

Raadplegen
TNT Post

Wettelijke verplichting

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Wet milieubeheer
Wet kinderopvang

Nee

10 Jaar

Nee

Algemeen belang

Gemeentewet

7 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Gemeentewet;Wet basisregistraties
adressen en gebouwen

Nee

5 Jaar

Nee

Nee

Informatiebeveiligingsdienst
gemeenten (IBD)
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten

Raadplegen

Het behandelen van een verzoek om verhoging
van de grenswaarde op grond van de Wet
geluidhinder
Het beoordelen van een melding van het houden
van een klein kansspel
Het beoordelen van een aanvraag voor een
loterijvergunning
Het beoordelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
aanleggen op grond van planologisch plan

Omgevingsvergunning activiteit bouwen
bouwwerk

Collectevergunning

10 Jaar

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Wet kinderopvang;Besluit landelijk
register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en
personenregister kinderopvang
Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015
Wet milieubeheer;Wet
verontreiniging
oppervlaktewateren;Wet
bodembescherming;Besluit
bodemkwaliteit

Woningwet;Bouwbesluit 2012

Nee

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Algemeen belang

Raadplegen

Politie;Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF)
Politie

Wettelijke verplichting

Drank- en Horecawet

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Kadaster

Wettelijke verplichting

Wet geluidhinder

10 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet op de kansspelen

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet op de kansspelen

1 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Het beoordelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
bouwen bouwwerk

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht;Wet ruimtelijke
ordening
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht;Bouwbesluit 2012

Omgevingsvergunning activiteit brandveilig
gebruiken bouwwerk

Het beoordelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
brandveilig gebruiken bouwwerk

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Omgevingsvergunning activiteit kappen

Het beoordelen van een omgevingsvergunning
wat betreft de activiteit kappen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Omgevingsvergunning toezicht realisatie

Het uitvoeren van het toezicht op de realisatie
een activiteit waar een omgevingsvergunning
voor is verleend

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Legeskas

Het opmaken van de legeskas

Lening aangaan

Drank- en horecawet ontheffing

Geluidshinder verhoging grenswaarde

Klein kansspel melding
Loterijvergunning
Omgevingsvergunning activiteit aanleggen op
grond van planologisch plan

Raadplegen

Wettelijke verplichting

10 Jaar

Raadplegen

Gedeputeerde Staten

Wettelijke verplichting

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Het uitvoeren van het aangaan van een kort- of
langlopende lening in het kader van de
treasuryfunctie
Het uitvoeren van het beëindigen van een kort- of
langlopende lening in het kader van de
treasuryfunctie
Het uitvoeren van het beheer van een kort- of
langlopende lening in het kader van de
treasuryfunctie
Het uitvoeren van het wijzigen van een kort- of
langlopende lening in het kader van de
treasuryfunctie
Het uitvoeren van het beheer over het overzicht
van beschikbare en toegewezen licenties

Wet financiering decentrale
overheden

10 Jaar

Nee

Wet financiering decentrale
overheden

10 Jaar

Nee

Wet financiering decentrale
overheden

7 Jaar

Nee

Wet financiering decentrale
overheden

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Nee

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Ligplaats intrekking

Het uitvoeren van de intrekking van een ligplaats

Sloopmelding

Het beoordelen van een sloopmelding

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 2,
Rechtspersonen
Burgerlijk Wetboek Boek 2,
Rechtspersonen
Burgerlijk Wetboek Boek 2,
Rechtspersonen
Burgerlijk Wetboek Boek 2,
Rechtspersonen
Wet basisregistraties adressen en
gebouwen
Wet basisregistraties adressen en
gebouwen
Bouwbesluit 2012

10 Jaar

Ligplaats benoeming

Het uitvoeren van het aangaan van een
lidmaatschap of deelneming
Het uitvoeren van het beëindigen van een
lidmaatschap of deelneming
Het uitvoeren van het beheer van een
lidmaatschap of deelneming
Het verwerken van een wijziging van een
lidmaatschap of deelneming
Het benoemen van een ligplaats

Speelautomaten aanwezigheidsvergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor de aanwezigheid van
speelautomaten
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor een standplaats op de
weekmarkt
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod een voorwerp op of
aan de weg te plaatsen
Het uitvoeren van een Bibob-onderzoek

Wettelijke verplichting

Wet op de kansspelen

1 Jaar

Nee

Lening beheer

Lening wijziging

Licentiebeheer

Lidmaatschap/deelneming
Lidmaatschap/deelneming beëindiging
Lidmaatschap/deelneming beheer
Lidmaatschap/deelneming wijzigingen

Standplaats weekmarkt vergunning

Voorwerp op of aan de weg plaatsen ontheffing

Bibob-onderzoek

Lozing afvalwater buiten inrichting melding

Vergunning/ontheffing wijziging

Wettelijke verplichting

Nee

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht;Bouwbesluit
2012;Regeling Bouwbesluit 2012
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht
Gemeentewet

Lening beëindiging

Brandweer (veiligheidsregio)

Nee

Nee

Nee
Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten

Muteren

Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur;Besluit Bibob
Besluit lozen buiten
inrichtingen;Regeling lozen buiten
inrichtingen

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Het behandelen van de melding van de lozing van
afvalwater buiten een inrichting in de zin van de
Wet milieubeheer.
Het beoordelen van een aanvraag voor het
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
wijzigen van een vergunning of ontheffing
cenummer;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Het behandelen van een aanmelding voor de
Basispersoonsgegevens
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Het behandelen van een Arbo-incident
Basispersoonsgegevens;Gezondhei
d
Het beoordelen van een gebruiksmelding
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
brandveilig gebruik
cenummer
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
cenummer
aanbrengen handelsreclame

Muteren

Bureau Bibob (Min. J en V)

Bureau Bibob (Min. J en V)

Wettelijke verplichting

Nee

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Raadplegen

Algemeen belang

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

Arbeidsomstandighedenwet 1998

1 Jaar

Nee

Medewerker

Muteren

Politie;Arbodienst

Overeenkomst

Arbeidsomstandighedenwet

10 Jaar

Nee

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Brandweer (veiligheidsregio)

Wettelijke verplichting

Bouwbesluit 2012

1 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Het beoordelen van de aanvraag voor een
tijdelijke parkeervergunning
Het beoordelen van een aanvraag voor ontheffing
van het verbod op geluidhinder
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod op het gebruik van een
geluidswagen
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing voor het kamperen buiten een erkende
kampeerinrichting
Het beoordelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning wat betreft de activiteit
aanpassen monument

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht;Activiteitenbesluit
milieubeheer
Wegenverkeerswet 1994

Raadplegen
Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Spandoekvergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een
spandoekvergunning

Melding bij derde

Het doen van een melding bij een derde

Bedrijfshulpverlening aanmelding
Arbo-incident
Gebruiksmelding brandveilig gebruik
Omgevingsvergunning activiteit aanbrengen
handelsreclame

Parkeervergunning tijdelijk
Geluidhinder ontheffing
Geluidswagen ontheffing

Kampeerontheffing buiten erkende
kampeerinrichting
Omgevingsvergunning activiteit aanpassen
monument

Nee

1 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

1 Jaar

Nee

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);GGD

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);GGD

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) (Min. OCW)

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke overtuiging

Raadplegen

Algemeen belang

Gedeputeerde
Staten;Waterschap;Rijksoverheid

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;Besluit
omgevingsrecht;Regeling
omgevingsrecht;Erfgoedwet

Nee

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Vergunning/ontheffing intrekking

Het uitvoeren van de intrekking van een
vergunning of ontheffing

Voorwerp op, in of boven openbaar water
plaatsen melding

Het behandelen van een melding om een
voorwerp op, in of boven openbaar water te
plaatsen
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod om de zondagsrust te
verstoren
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing voor een geluidsniveau of afwijkende
werktijden bij bouw of sloop.
Het beoordelen van een aanvraag voor een
gemeentelijke monumentensubsidie
Het behandelen van een melding van een
ongewoon voorval in een milieu-inrichting
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod op het verrichten van
activiteiten als straatartiest
Het uitvoeren van de benoeming van een
gemeentelijk lijkschouwer.
Het behandelen van een aanvraag voor een
mantelzorgwaardering
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod op het te koop
aanbieden van voertuigen op de openbare weg

Zondagsrust verstoren ontheffing

Geluidsniveau en werktijden bouw of sloop
ontheffing
Gemeentelijke monumentensubsidie
Milieu-inrichting ongewoon voorval melding
Straatartiest ontheffing

Gemeentelijk lijkschouwer benoeming
Mantelzorgwaardering
Voertuigen verkoop openbare weg ontheffing

Bijenhouden ontheffing

Duiven laten uitvliegen ontheffing

Mobiele puinbreker melding
Grote aantallen dieren houden ontheffing

Lozing afvalwater vanuit huishouden melding

Vrijwilliger van het jaar
Urgentieverklaring woning

Precariobelastingen
BRP gegevensonderzoek
Motie

Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod op het houden van
bijen
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod duiven uit te laten
vliegen
Het beoordelen van een melding van het gebruik
van een mobiele puinbreker
Het beoordelen van een aanvraag een ontheffing
van het verbod op het houden van grote aantallen
dieren
Het behandelen van de melding van de lozing van
afvalwater vanuit een huishouden

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Zondagswet

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet geluidhinder;Bouwbesluit 2012 1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

7 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager
cenummer

Raadplegen

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Medewerker
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Politie

Algemeen belang
Wet milieubeheer
Algemeen belang

GGD

Wettelijke verplichting

Wet op de lijkbezorging

1 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

10 Jaar

Nee

Raadplegen

Algemeen belang

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Wet milieubeheer;Besluit mobiel
breken bouw- en sloopafval

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Besluit lozing afvalwater
huishoudens;Regeling lozing
afvalwater huishoudens

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burger;Medewerker

Raadplegen

Algemeen belang

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Huisvestingswet 2014

10 Jaar

Nee

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Algemeen belang

Gemeentewet

7 Jaar

Nee

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

10 Jaar

Nee

Het benoemen en huldigen van een vrijwilliger
van het jaar
Het beoordelen van een aanvraag van een
urgentieverklaring voor een woning

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het uitvoeren van de heffing van
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
precariobelasting
cenummer
Het instellen van een onderzoek naar gegevens in Basispersoonsgegevens;Burgerservi
de BRP
cenummer
Het behandelen van een motie

Gemeentewet

BRP inzage persoonsgegevens en verstrekking
verzoek

Het behandelen van een aanvraag op grond van Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
het recht op inzage in eigen persoonsgegevens in cenummer
de BRP en verstrekking aan derden

Raadplegen

Rijksdienst voor
Wettelijke verplichting
Identiteitsgegevens (RvIG) (Min.
BZK)

BRP persoonslijst opschorting

Het uitvoeren van een ambtshalve opschorting
van de persoonslijst van de geprivilegieerde met
reden M (= ministerieel besluit) in de BRP
Het uitvoeren van opname van een verklaring
onder eed of belofte
Het behandelen van de omwisseling van een
militair rijbewijs

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Muteren

Ministerie van Binnenlandse
Zaken

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Ras of etnische
afkomst;Genetische of biometrische
gegevens
Basispersoonsgegevens
Medewerker

Raadplegen

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Gezondhei Medewerker
d

Raadplegen

BRP verklaring onder eed of belofte
Militair rijbewijs omwisseling

Schorsing

Het uitvoeren van een schorsing van een
personeelslid
Vervoer door ziekte gevelde bomen ontheffing
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod om door ziekte gevelde
bomen te vervoeren
Preventief medisch onderzoek
Het uitvoeren van een Preventief Medisch
Onderzoek
Noodbevel opstelling
Het uitvoeren van de opstelling van een
noodbevel
Noodverordening opstelling
Het uitvoeren van de opstelling van een
noodverordening
Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige Het behandelen van een melding voor brandveilig
plaats melding
gebruik en basishulpverlening voor een overige
plaats
Dienstverlening op of aan de openbare weg
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning
vergunning om diensten te verlenen op of aan de
openbare weg
Sportaccommodatie verhuur ingebruikgeving
Het uitvoeren van de verhuur of ingebruikgeving
van gemeentelijke sportaccommodaties

Watertoeristenbelastingen
Financieel belang melding
Ambtsjubileumuitkering
Stamboomonderzoek
Beroep door personeelslid

Het uitvoeren van de heffing van de
watertoeristenbelasting
Het beoordelen van een melding van een
financieel belang
Het behandelen van een uitkering in het kader
van een ambtsjubileum
Het beoordelen van een aanvraag tot
stamboomonderzoek
Het behandelen van een beroepschrift van een
personeelslid

Bezwaarschrift personeelslid

Het behandelen van een bezwaarschrift van een
personeelslid

Bijzonder verlof

Het beoordelen van een aanvraag voor bijzonder
verlof
Het behandelen van een civielrechtelijke
procedure als eiser
Het behandelen van een civielrechtelijke
procedure als gedaagde
Het behandelen van een indeling in een
functionele schaal
Het beoordelen van een aanvraag voor onbetaald
verlof
Het beoordelen van een aanvraag voor
ouderschapsverlof
Het behandelen van een melding van overlijden
van een personeelslid

Civielrechtelijke procedure als eiser
Civielrechtelijke procedure als gedaagde
Functionele schaalindeling
Onbetaald verlof
Ouderschapsverlof
Overlijden personeelslid melding

Muteren

Rijksdienst voor het Wegverkeer
(RDW) (Min. IenW)

Arbodienst

Nee

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie
personen;Besluit basisregistratie
personen;Algemene verordening
gegevensbescherming
Wet basisregistratie personen

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

Nee

Wettelijke verplichting

Wegenverkeerswet 1994;Reglement 11 Jaar
rijbewijzen

Nee

Overeenkomst

10 Jaar

Nee

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Brandweer (veiligheidsregio)

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Politie

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Inkomensg
egevens
Basispersoonsgegevens;Inkomensg
egevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens;Lid
maatschap van een vakbond
Basispersoonsgegevens;Inkomensg
egevens;Lidmaatschap van een
vakbond
Basispersoonsgegevens

Burger

Raadplegen

Medewerker

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Inkomensg
egevens
Basispersoonsgegevens;Inkomensg
egevens
Basispersoonsgegevens;Inkomensg
egevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens

Arbeidsomstandighedenwet 1998

20 Jaar

Nee

110 Jaar

Nee

Gemeentewet

Nee

Gemeentewet

Nee

Besluit brandveilig gebruik en
1 Jaar
basishulpverlening overige plaatsen

Nee

1 Jaar

Nee

Nee

Algemeen belang

Burgerlijk Wetboek Boek 7,
10 Jaar
Bijzondere
overeenkomsten;Burgerlijk Wetboek
Boek 7A, Bijzondere
overeenkomsten
Gemeentewet
7 Jaar

Raadplegen

Overeenkomst

Ambtenarenwet

1 Jaar

Nee

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

7 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Overeenkomst

7 Jaar

Nee

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

Algemene wet bestuursrecht

5 Jaar

Nee

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

Algemene wet bestuursrecht

5 Jaar

Nee

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

7 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Raadplegen

Rechtbank

Wettelijke verplichting

5 Jaar

Nee

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Rechtbank

Wettelijke verplichting

5 Jaar

Nee

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

10 Jaar

Nee

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

7 Jaar

Nee

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

7 Jaar

Nee

Medewerker

Muteren

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Algemene wet
bestuursrecht;Gemeentewet
Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Uitdiensttreding

Het behandelen van een uitdiensttreding

Administratief beroep

Het behandelen van een administratief beroep

Arbeidsplaatsvoorziening vergoeding aanvraag

Beroep

Het uitvoeren van de aanvraag van een
vergoeding voor een arbeidsplaatsvoorziening
door de werkgever bij het UWV
Het behandelen van een beroepschrift

Voorlopige voorziening

Het behandelen van een voorlopige voorziening

Bluswatervoorziening aanleg/reconstructie

Het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van
een bluswatervoorziening
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van Basispersoonsgegevens
een bluswatervoorziening
Het beoordelen van een aanvraag voor een IOAZ- Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
uitkering
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Neveninkomsten politieke ambtsdrager
verrekening*

Het uitvoeren van de verrekening van
neveninkomsten van een politieke ambtsdrager

Watervergunning

Woontussenvoorziening

Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering
Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering

Wet arbeid en zorg

UWV Werkbedrijf (Min.
Overeenkomst
SZW);Zorgverzekeraar;Pensioenv
erzekeraar
Overeenkomst

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer;Gezondheid

Muteren

Muteren

UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

Overeenkomst

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Rechtbank;Afdeling
Bestuursrecht, Raad van
State;Centrale Raad van Beroep

Wettelijke verplichting

Algemene wet bestuursrecht

5 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens

Raadplegen

Rechtbank

Wettelijke verplichting

Algemene wet bestuursrecht

5 Jaar

Nee

Overeenkomst

10 Jaar

Nee

Raadplegen

Overeenkomst

5 Jaar

Nee

Muteren

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer;Inkomensgegevens

Muteren

Wettelijke verplichting

Het verwerken van een aanvraag voor een
watervergunning

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Het beoordelen van een aanvraag voor een
woontussenvoorziening
Het behandelen van een aansprakelijkstelling door
een derde
Het instellen van een onafhankelijke commissie

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Gezondheid
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Gezondheid

Raadplegen

Gedeputeerde
Wettelijke verplichting
Staten;Waterschap;Rijkswatersta
at (Ministerie van IenW)
Algemeen belang

Muteren

Verzekeringsmaatschappij

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 6,
Verbintenissenrecht

Datalek melding

Het melden van een datalek bij de Autoriteit
Persoonsgegevens

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer

Raadplegen

Autoriteit Persoonsgegevens

Wettelijke verplichting

Algemene Verordening
5 Jaar
Gegevensbescherming;Guidelines on
Personal data breach notification
under Regulation 2016/679
(wp250rev.01);Telecommunicatiewe
t

Nee

Declaratie

Het behandelen van een door een personeelslid
ingediende declaratie
Het uitvoeren van de verslaglegging van een
onafhankelijke commissie
Het beoordelen van een aanvraag voor
kraamverlof
Het behandelen van een open sollicitatie

Basispersoonsgegevens

Raadplegen

7 Jaar

Nee

Bluswatervoorziening beheer en onderhoud
IOAZ aanvraag

Aansprakelijkstelling door derde
Onafhankelijke commissie instelling

Onafhankelijke commissie verslaglegging
Kraamverlof
Open sollicitatie
Ondergrondse leidingen gegevensverstrekking

Onderhoud en vernieuwing applicatie
Onderhoudsverplichting VvE oplegging

Ondernemingsraad instelling
Salaris voorschot
Verlofuren mutatie verzoek
Ziektemelding

Zorgverlof

Het verstrekken van leidinggegevens in het kader
van de Wibon (Wet informatie-uitwisseling
bovengrondse en ondergrondse netten en
netwerken)
Het uitvoeren van de ontwikkeling van een
nieuwe applicatie
Het uitvoeren van de oplegging van de
onderhoudsverplichting aan een Vereniging van
Eigenaren (VvE)
Het instellen van een ondernemingsraad
Het beoordelen van een aanvraag voor een
voorschot op het salaris
Het beoordelen van een verzoek tot koop of
verkoop van verlofuren
Het uitvoeren van de Wet Verbetering
Poortwachter bij een zieke werknemer

Medewerker

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet inkomensvoorziening oudere en 10 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Gemeentewet;Rechtspositiebesluit
7 Jaar
burgemeesters;Rechtspositiebesluit
wethouders
Waterwet;Waterbesluit;Waterregelin 5 Jaar
g

Nee

10 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Overeenkomst

Nee

Nee

Nee

Nee
Basispersoonsgegevens

Medewerker

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Inkomensg
egevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het behandelen van een aanvraag voor zorgverlof Basispersoonsgegevens;Inkomensg
egevens;Gezondheid

Raadplegen

Overeenkomst

Raadplegen

Toestemming

Wet Arbeid en Zorg

Wet informatie-uitwisseling
bovengrondse en ondergrondse
netten en netwerken

Woningwet

7 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wet op de ondernemingsraden

Nee

Medewerker

Muteren

Overeenkomst

7 Jaar

Nee

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

7 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Muteren

Medewerker

Raadplegen

Arbodienst

Overeenkomst

Wet verbetering poortwachter

5 Jaar

Nee

Overeenkomst

Wet arbeid en zorg

7 Jaar

Nee

Onderzoek uitvoering

Het verwerven en uitvoeren van een onderzoek

Onderzoeksprogramma opstelling

Het opstellen van een onderzoeksprogramma

Zwangerschapsverlof

Het behandelen van een aanvraag voor
zwangerschapsverlof

10 Jaar
Gemeentewet

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Het uitvoeren van een aansprakelijkstelling door Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf;Medewerker
de eigen organisatie
cenummer
Het behandelen van een aanvraag voor mediation Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Het uitvoeren van het beheer van een onroerende
zaak
Het aanvragen van een mobiliteitsbonus bij het
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
UWV.
cenummer
Het uitvoeren van maandelijkse salarismutaties
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
(en betalingen)
cenummer;Inkomensgegevens
Het beoordelen van verhaal van een WWBasispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
uitkering
cenummer;Inkomensgegevens
Het behandelen van een aanvraag voor de
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
inzameling, verwijdering en afvoer van
cenummer
huishoudelijk afval
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
duurzaamheidslening
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Kabel- en leiding start werkzaamheden melding

Het behandelen van een melding van de start van Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
werkzaamheden voor het aanleggen, beheren en cenummer
onderhouden van een kabel of leiding

Raadplegen

Openbare ruimte toekenning

Het uitvoeren van de toekenning van een
openbare ruimte

Kampeervergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een
kampeervergunning
Het behandelen van de vaste onkostenvergoeding
van een lid van een onafhankelijke commissie

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Medewerker
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Muteren

Wettelijke verplichting

7 Jaar

Nee

Het beoordelen van wijzigingsverzoeken in de
configuratie van een systeemonderdeel
Het behandelen van een schadeclaim onder CARverzekering
Het beoordelen van een aanvraag voor een
wijkbudget
Het opstellen van een aanwijzingsbesluit voor een
locatie voor de opvang van asielzoekers en/of
vluchtelingen

Basispersoonsgegevens

Raadplegen

5 Jaar

Nee

Burgerlijk Wetboek Boek 6,
Verbintenissenrecht

7 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Vreemdelingenwet 2000;Wet
ruimtelijke ordening;Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht

1 Jaar

Nee

Aansprakelijkstelling door eigen organisatie
Mediation
Onroerende zaak beheer
Mobiliteitsbonus aanvragen
Salarismutaties
Verhaal WW uitkering beoordeling
Huishoudelijk afvalinzameling aanvraag

Duurzaamheidslening

Onafhankelijke commissie vaste
onkostenvergoeding
Wijzigingsverzoek systeem
Schadeclaim CAR-verzekering
Wijkbudget
Opvanglocatie asielzoekers aanwijzingsbesluit

Organisatiestructuurwijziging
Training personeel
Burgemeester of wethouder overleg verzoek
Continuïteitsplan opstelling
Overlegplatform
Overlegplatform beheer
Linnen rijbewijs omwisseling

Persoonsgegevens beperking verwerking verzoek

Persoonsgegevens correctieverzoek

Persoonsgegevens dataportabliteit verzoek

Persoonsgegevens verwerking bezwaar

Klantvraag
Bestuurlijke besluitvorming

Parkeerontheffing autobedrijf
Parkeerontheffing bedrijven

Ontvangstbevestiging per brief

Parkeerontheffing reclamevoertuig

Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod om een
reclamevoertuig op of aan de weg te parkeren
Het beoordelen van een aanvraag voor een
subsidie
Het behandelen van een mutatieverzoek voor
gegevens in de BRP
Het behandelen van de melding van een
ontruiming van een woning bij (huur)schuld.
Het uitvoeren van de intrekking van een
mandaatbesluit
Het uitvoeren van de opstelling van de machtiging
voor vertegenwoordiging van de organisatie

Vertegenwoordiging machtiging opstelling

Subsidie vaststelling
Klacht afhandeling

Mandaatbesluit opstelling
Opkoper melding
Persoonsgegevens verwerkersovereenkomst
Parkeerontheffing caravan

Elektrisch oplaadpunt aanvraag

Ondernemingsraad verkiezing
Aanlijn- en muilkorfgebod
Kadaverinzameling, -verwijdering en afvoer
Ondergrondse container afvalpas

Nee

Raadplegen

Gerechtvaardigd belang

7 Jaar

Nee

Raadplegen

Overeenkomst

Burgerlijk Wetboek Boek 6,
Verbintenissenrecht

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Participatiewet;Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen

10 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Overeenkomst

Werkloosheidswet

7 Jaar

Nee

Algemeen belang

Wet milieubeheer

5 Jaar

Nee

Algemeen belang

25 Jaar

Nee

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

Het beoordelen van een aanvraag tot vaststelling
van een subsidie.
Het behandelen van een klacht betreffende een
gemeentelijk bestuursorgaan, diens voorzitter of
een lid daarvan, een gemeentelijke dienst of
persoon

Het uitvoeren van de opstelling van een
mandaatbesluit
Het verwerken van de melding van een opkoper
Het uitvoeren van de opstelling van een
verwerkersovereenkomst persoonsgegevens
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod een caravan te
parkeren op de openbare weg
Het beoordelen van een aanvraag voor een
elektrisch oplaadpunt
Het organiseren van een verkiezing van de
ondernemingsraad
Het uitvoeren van het opleggen van een aanlijnen muilkorfgebod
Het uitvoeren van de inzameling, verwijdering en
afvoer van kadavers
Het behandelen van een aanvraag voor een
afvalpas voor een ondergrondse container

UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

Muteren
Muteren

Overeenkomst
UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

Raadplegen

Muteren

Overeenkomst

Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten (SVn)

Raadplegen

Verzekeringsmaatschappij

Raadplegen

Wettelijke verplichting
Algemeen belang

Nee

Gemeentewet

Nee

Raadplegen

Overeenkomst

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Toestemming

5 Jaar

Nee

Overeenkomst

5 Jaar

Nee

Raadplegen
Overlegplatform

Nee
5 Jaar

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Ras of etnische
afkomst;Genetische of biometrische
gegevens
Het behandelen van een verzoek voor het
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
beperken van de verwerking van
cenummer;Inkomensgegevens;Ras
persoonsgegevens
of etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Seksuele
identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Het behandelen van een verzoek voor het
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
corrigeren van persoonsgegevens
cenummer;Inkomensgegevens;Ras
of etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Seksuele
identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Het behandelen van een verzoek op basis van het Basispersoonsgegevens;Burgerservi
recht op dataportabiliteit van persoonsgegevens. cenummer;Inkomensgegevens;Ras
of etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Seksuele
identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Het behandelen van een bezwaar tegen de
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
verwerking van persoonsgegevens
cenummer;Inkomensgegevens;Ras
of etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Seksuele
identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Het behandelen van een klantvraag.
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Het uitvoeren van de bestuurlijke besluitvorming Basispersoonsgegevens;Burgerservi
door het college van B&W en gemeenteraad
cenummer;Inkomensgegevens;Ras
of etnische afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Lidmaatschap van een
vakbond;Genetische of
biometrische
gegevens;Gezondheid;Seksuele
identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing tot parkeren bij een autobedrijf
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het parkeerverbod voor bedrijven

Het verwerken van uitgaande documenten

Mandaatbesluit intrekking

Medewerker

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Het behandelen van de omwisseling van een
linnen rijbewijs

Document uitgaand

Woningenontruiming (huur)schulden melding

7 Jaar

Het instellen van en/of deelnemen aan een
overlegplatform
Het beheren van een overlegplatform

Document inkomend

BRP mutatieverzoek

Wet arbeid en zorg

Gemeentewet;Wet basisregistraties
adressen en gebouwen

Het uitvoeren van een wijziging in de
organisatiestructuur
Het uitvoeren van een training voor
Basispersoonsgegevens
Medewerker
personeelsleden
Het behandelen van een verzoek om overleg met Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
de burgemeester of een wethouder
cenummer
Het opstellen van een continuïteitsplan
Basispersoonsgegevens
Medewerker

Het verwerken van een ontvangstbevestiging per
brief
Het verwerken van ingekomen documenten

Subsidie

Overeenkomst

Raadplegen

UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

Nee

Aanvrager;Burger

Muteren

Aanvrager;Burger

Nee

Wettelijke verplichting

Wegenverkeerswet 1994;Reglement 11 Jaar
rijbewijzen

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Algemene verordening
gegevensbescherming

5 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Algemene verordening
gegevensbescherming

5 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Algemene verordening
gegevensbescherming

5 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Algemene verordening
gegevensbescherming

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Medewerker

Rijksdienst voor het Wegverkeer
(RDW) (Min. IenW)

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Gemeentewet;Wet dualisering
gemeentebestuur

Nee

Wegenverkeerswet 1994

1 Jaar

Nee

Wegenverkeerswet 1994

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf;Medewerker
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Archiefwet 1995

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Archiefwet 1995

5 Jaar

Nee

Wegenverkeerswet 1994

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens
Medewerker

Raadplegen

7 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer;Ras of etnische
afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Seksuele identiteit en
orientatie
Basispersoonsgegevens
Medewerker

Raadplegen

Algemeen belang

7 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Lidmaatsch
ap van een vakbond
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer

Medewerker

Raadplegen

Overeenkomst

Burger

Raadplegen

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Raadplegen

Algemeen belang

Medewerker

Bureau Bibob (Min. J en V)

Muteren
Muteren

Raadplegen

Algemeen belang
Wettelijke verplichting

Gerechtsdeurwaarder

Ombudsman

Raadplegen
Politie

Politie

Wet basisregistratie personen

Wettelijke verplichting

Nee
5 Jaar

Algemene wet bestuursrecht

Wettelijke verplichting

Algemene wet bestuursrecht

Wettelijke verplichting

Algemene wet bestuursrecht

Wettelijke verplichting

Nee
Nee

Nee
1 Jaar

Nee

Algemene verordening
gegevensbescherming
Wegenverkeerswet 1994

10 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Wegenverkeerswet 1994;Besluit
administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer (BABW)
Wet op de ondernemingsraden

7 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Algemeen belang
Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren
Wet milieubeheer

Plan aanpassing

Het uitvoeren van de aanpassing van een plan

Plan uitvoering

Het uitvoeren van een vastgesteld plan

Overlijdensaangifte

Het behandelen van een melding van overlijden

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer

Muteren

Officier van
Justitie;Rechtbank;Andere
gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Adoptiegegevens

Het verwerken van adoptiegegevens

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gegevens m.b.t.
kind(eren)

Muteren

Rechtbank;Ministerie van
Buitenlandse Zaken

Wettelijke verplichting

Bewijs Nederlanderschap

Het behandelen van een aanvraag voor een
bewijs van Nederlanderschap

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Ras of etnische afkomst

Raadplegen

Planuitvoering toezicht

Het uitvoeren van het toezicht op de uitvoering
van een plan
Het uitvoeren van de inzameling, verwijdering en
afvoer van plastic afval
Het verwerken van een correctieverzoek van een Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
persoonslijst in de BRP
cenummer

Plastic afval inzameling
BRP correctieverzoek

Politieke groepering registratie

Echtscheiding of ontbinding geregistreerd
partnerschap

Het uitvoeren van de registratie van een
aanduiding van een politieke groepering
Het behandelen van een aangifte van hervestiging Basispersoonsgegevens;Burgerservi
in Nederland vanuit het buitenland
cenummer;Genetische of
biometrische gegevens
Het behandelen van een aangifte voor inschrijving Basispersoonsgegevens;Burgerservi
in de BRP
cenummer;Genetische of
biometrische gegevens
Het behandelen van een aangifte van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
levenloos geboren kind
cenummer;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Het verwerken van een aanvraag voor een
Predicaat Koninklijk of een Predicaat
Hofleverancier
Het behandelen van echtscheiding of ontbinding Basispersoonsgegevens;Burgerservi
van een geregistreerd partnerschap
cenummer

Nederlandse nationaliteit / bijzonder
Nederlanderschap

Het behandelen van een verzoek Nederlandse
nationaliteit/bijzonder Nederlanderschap

Privacy Impact Analyse (PIA)

Raadscommissie instelling

Het uitvoeren van een Privacy Impact Analyse
(PIA).
Het uitvoeren van de oplossing van problemen in
de werking van een systeemonderdeel
Het uitvoeren van de uitrol van een
applicatie(onderdeel)
Het uitvoeren van het projectmanagement van
een project
Het behandelen van een informatieverzoek
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Bedrijf
betreffende gegevens in de BRP van een afnemer cenummer
of van een andere organisatie
Het instellen van een raadscommissie

Arbitrage

Het behandelen van een aanvraag voor arbitrage

Energiesubsidie

Het beoordelen van een aanvraag voor een
energiesubsidie
Het verwerken van een terugmelding van een
derde betreffende een afwijking tussen de bij de
afnemer bekende gegevens en de gegevens zoals
die in de BRP staan vermeld
Het behandelen van een aangifte voor inschrijving Basispersoonsgegevens;Ras of
Burger
in de BRP door een niet-ingezetene
etnische afkomst;Genetische of
biometrische gegevens
Het behandelen van een melding van
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
radicalisering van een inwoner.
cenummer;Ras of etnische
afkomst;Politieke
opvattingen;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)
Het uitvoeren van de oplegging van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
bestuurlijke boete in het kader van de BRP
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Het opstellen van een rampenplan

BRP hervestiging vanuit buitenland

BRP inschrijving

Doodgeboren kind aangifte

Predicaat Koninklijk/Hofleverancier

Probleem oplossing systeem
Programmabeheer en distributie applicatie
Projectmanagement uitvoering
BRP informatieverzoek van derde

BRP gegevensterugmelding van derde

BRP inschrijving niet-ingezetene

Radicalisering melding

BRP bestuurlijke boete

Rampenplan opstelling
Rapportage periodiek extern
Rapportage periodiek intern
Facilitaire dienst aanvraag

Het uitvoeren van de opstelling van een
periodieke externe rapportage
Het uitvoeren van de opstelling van een
periodieke interne rapportage
Het behandelen van een aanvraag voor een
facilitaire dienst
Het behandelen van een klacht over ongewenst
gedrag door een medewerker

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

110 Jaar

Nee

110 Jaar

Nee

20 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wet milieubeheer

5 Jaar

Nee

Wet basisregistratie
personen;Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Kieswet

110 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

5 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

110 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Besluit
burgerlijke stand 1994

110 Jaar

Nee

30 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Muteren

Wettelijke verplichting

Centraal Stembureau
Burger

Muteren

Burger

Muteren

Burger

Muteren

Immigratie en Naturalisatie
Dienst (IND) (Min. JenV)

Commissaris van de
Koning;Kamer van Koophandel
Burger

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Ras of etnische afkomst

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Muteren

Rechtbank;Andere gemeente(n)

Wettelijke verplichting

Muteren

Immigratie en Naturalisatie
Dienst (IND) (Min. JenV)

Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht;Wet
basisregistratie personen;Besluit
burgerlijke stand 1994
Rijkswet op het Nederlanderschap

Nee

Burgerlijk Wetboek Boek 1,
110 Jaar
Personen- en familierecht;Besluit
burgerlijke stand 1994
Rijkswet op het
12 Jaar
Nederlanderschap;Besluit verkrijging
en verlies Nederlanderschap

Nee

Algemene verordening
gegevensbescherming

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee
Nee

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie
personen;Besluit basisregistratie
personen
Gemeentewet

20 Jaar

Raadplegen

Toestemming

5 Jaar

Nee

Raadplegen

Algemeen belang

Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering

7 Jaar

Nee

Muteren

Wettelijke verplichting

Besluit basisregistratie
personen;Regeling basisregistratie
personen

10 Jaar

Nee

Muteren

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

110 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Muteren

1 (B);Politie;Openbaar Ministerie Algemeen belang

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Gedeputeerde Staten

Wet basisregistratie personen

Nee

Wet veiligheidsregio&amp;apos;s

Nee
5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Overeenkomst

1 Jaar

Nee

Overeenkomst

Arbeidsomstandighedenwet;Algeme 5 Jaar
ne wet gelijke behandeling;Wet
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen;Modelregeling uniforme
behandeling van melding van
ongewenst gedrag

Nee

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Ras of
etnische afkomst;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Gezondheid;Seksuele
identiteit en
orientatie;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Gezondheid;Strafrechteli
jke veroordelingen en strafbare
feiten
Basispersoonsgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet milieubeheer

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet veiligheidsregio&amp;apos;s

Nee

Raadplegen

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Het behandelen van een aanvraag voor de
waarmerking van documenten
Het behandelen van een verzoek om een afspraak
te maken bij het Klant Contact Centrum

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen
Raadplegen

Brondocument burgerlijke stand beoordeling

Het beoordelen op vorm en inhoud van een
brondocument dat wordt aangeboden ter zake
van een bepaald rechtsfeit

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Muteren

Badhokjes plaatsingsvergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor het plaatsen van badhokjes op
het strand
Het beoordelen van een aanvraag voor bijstand
voor een zelfstandige (Bbz)
Het onderzoeken van andere fraudesignalen BBZ

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Algemeen belang

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Stra
frechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Klacht ongewenst gedrag

Meldpunt overbodige regels melding
Reclamemateriaal verspreiding ontheffing

Milieueffectrapportage (MER) aanmeldingsnotitie
Rampenbestrijding

Subsidie gecertificeerde instelling jeugdzorg
Urgentieverklaring woning intrekking
Reglement van Orde
Weg aan openbaarheid onttrekking

Document waarmerking
Afspraak KCC behandelen

BBZ aanvraag
BBZ ander fraudesignaal

BBZ bestuurlijke boete oplegging

BBZ betaling

Het beoordelen van een melding van overbodige
regels
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod om reclamemateriaal
langs de openbare weg te verspreiden
Het beoordelen van een aanmeldingsnotitie voor
de milieueffectrapportage
Het uitvoeren van de bestrijding van een ramp

Het behandelen van een aanvraag voor een
gecertificeerde instelling jeugdzorg
Het uitvoeren van de intrekking van een
urgentieverklaring voor een woning
Het opstellen of aanpassen van het Reglement
van Orde
Het uitvoeren van het opstellen van een besluit
om een weg aan de openbaarheid te onttrekken

Het onderzoeken van de oplegging van een
bestuurlijke boete in verband met de bijstand
voor zelfstandigen
Het verwerken van een betaling van de BBZuitkering
Het uitvoeren van een bijzonder onderzoek BBZ

Landelijke Klachtencommissie
Ongewenst Gedrag (LKOG)
(VNG)

Raadplegen

Muteren

Toestemming

7 Jaar

Nee

Huisvestingswet 2014

10 Jaar

Nee

Gemeentewet

10 Jaar

Nee

Wegenwet

1 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

5 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Ministerie van Buitenlandse
Wettelijke verplichting
Zaken;Immigratie en Naturalisatie
Dienst (IND) (Min. JenV)

Openbaar Ministerie;UWV
Werkbedrijf (Min. SZW)

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004

7 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004

7 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004

10 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004

10 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
Algemene wet bestuursrecht

10 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Participatiewet

7 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Participatiewet

7 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
BBZ bijzonder onderzoek
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens;Stra
frechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten
BBZ boeteonderzoek
Het uitvoeren van een boeteonderzoek BBZ
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
BBZ incassoprocedure
Het uitvoeren van een incassoprocedure voor de Basispersoonsgegevens;Burgerservi
terugvordering van de bijstandsuitkering voor
cenummer;Inkomensgegevens
zelfstandigen
BBZ mutatieonderzoek
Het uitvoeren van een mutatieonderzoek BBZ
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
BBZ onderzoek daadwerkelijke bedrijfsbeëindiging Het uitvoeren van een onderzoek naar de
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
daadwerkelijke bedrijfsbeëindiging BBZ
cenummer;Inkomensgegevens
BBZ onderzoek definitieve vaststelling
Het uitvoeren van een onderzoek voor de
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
definitieve vaststelling BBZ
cenummer;Inkomensgegevens
BBZ onderzoek levensvatbaarheid startende
Het uitvoeren van een onderzoek wat betreft de Basispersoonsgegevens;Burgerservi
onderneming of beroep
levensvatbaarheid van een startende
cenummer;Inkomensgegevens
onderneming of beroep BBZ
BBZ samenloopsignaal
Het verwerken van samenloopsignalen BBZ
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens;Stra
frechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten
BBZ terugvordering debiteurenonderzoek
Het uitvoeren van een debiteurenonderzoek in
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
verband met de terugvordering van de bijstand
cenummer;Inkomensgegevens
voor zelfstandigen
Release uitlevering systeem
Het uitvoeren van de uitrol van een release van
een systeemonderdeel
BBZ terugvorderingsonderzoek
Het uitvoeren van een terugvorderingsonderzoek Basispersoonsgegevens;Burgerservi
BBZ
cenummer;Inkomensgegevens
Bezwaarschrift naheffingsaanslag
Het behandelen van een bezwaarschrift tegen een Basispersoonsgegevens;Burgerservi
parkeerbelasting
naheffingsaanslag parkeerbelasting
cenummer

Burger

Raadplegen

Burger

Raadplegen

UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

Wettelijke verplichting

Burger

Muteren

UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

Wettelijke verplichting

Burger

Muteren

Rechtbank

Wettelijke verplichting

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Burger

Muteren

Burger

Raadplegen

Bijstand kasbetaling

Burger

Raadplegen

Burger;Bedrijf

Raadplegen

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Burger

Raadplegen

Aanvrager;Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Het verrichten van kasbetalingen met betrekking
tot de algemene bijstand
Het uitvoeren van een incassoprocedure voor de
terugvordering van bijzondere bijstand
Het beoordelen van een aanvraag voor individuele
bijzondere bijstand op basis van
groepskenmerken
Het uitvoeren van een heronderzoek naar
rechtmatigheid van de bijzondere bijstand
Het opstellen van een rioleringsplan

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens

Blijverslening

Het beoordelen van een aanvraag voor een
blijverslening

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Muteren

Bodemsanering beoordeling

Het uitvoeren van de beoordeling van een
bodemsanering

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Bijzondere bijstand incassoprocedure
Bijzondere bijstand op basis van
groepskenmerken
Bijzondere bijstand rechtmatigheid heronderzoek
Rioleringsplan opstelling

Openbaar
Ministerie;Inlichtingenbureau

Wettelijke verplichting
Centraal Justitieel Incassobureau Algemeen belang
(CJIB) (Min. JenV)

Rechtbank

Gedeputeerde
Staten;Waterschap;Rijkswatersta
at (Ministerie van IenW)
Stimuleringsfonds
Algemeen belang
Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten (SVn)
Wettelijke verplichting

Wet milieubeheer

Gemeentewet

Wet bodembescherming;Besluit
uniforme saneringen

Nee

30 Jaar

Nee

Nee

Forensenbelastingen
Rioolheffingen bedrijven gebruikersgedeelte

Rioolstelsel aanleg/reconstructie
Rioolstelsel beheer en onderhoud
Risico-inventarisatie en evaluatie
Risico's zware ongevallen melding
Huisvestingsvergunning
Individuele jeugdhulpvoorziening

Het uitvoeren van de heffing van de
forensenbelasting
Het uitvoeren van de heffing en invordering van
de rioolheffing voor het gebruikersgedeelte van
bedrijven
Het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van
een rioolstelsel
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
rioolstelsels
Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en
evaluatie
Het behandelen van een melding risico’s zware
ongevallen
Het beoordelen van een aanvraag voor een
huisvestingsvergunning
Het beoordelen van een aanvraag voor een
individuele jeugdhulpvoorziening

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Raadplegen

Arbodienst

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens

School huisvestingsvoorziening aanvraag

School huisvestingsvoorziening realisatie

Het behandelen van de realisatie van een
huisvestingsvoorziening voor een school

Schoolgebouw als noodasielzoekerscentrum

Het uitvoeren van de instelling van een
noodasielzoekerscentrum in een school
Het verwerken van een beëindiging van het
gebruik van een schoolgebouw

Schoolgebouw beëindiging gebruik

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet inkomensvoorziening oudere en 7 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Wet inkomensvoorziening oudere en 10 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Stra
frechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten

Openbaar Ministerie;UWV
Werkbedrijf (Min. SZW)

Wettelijke verplichting

Muteren

UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

Wettelijke verplichting

7 Jaar

Nee

Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Burgerlijk Wetboek Boek 6,
Verbintenissenrecht;Wegenverkeers
wet 1994;Wet
aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen

10 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Wet op het primair onderwijs;Wet
op het voortgezet onderwijs

5 Jaar

Nee

Wet op het primair onderwijs;Wet
10 Jaar
op het voortgezet onderwijs;Wet op
de expertisecentra
Besluit begroting en verantwoording 7 Jaar
provincies en gemeenten
7 Jaar

Muteren

UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Wet inkomensvoorziening oudere en 10 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen

Nee

Wet inkomensvoorziening oudere en 10 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening oudere en 10 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening oudere en 7 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Jeugdwet
15 Jaar

Nee

Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen;Nadere regels
attractie- en speeltoestellen
Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen;Nadere regels
attractie- en speeltoestellen

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

IOAZ incassoprocedure

Het uitvoeren van een incassoprocedure voor de
terugvordering van de IOAZ-uitkering

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Rechtbank

Wettelijke verplichting

IOAZ kasbetaling

Het verrichten van een kasbetaling IOAZ

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

IOAZ maatregel oplegging

Het onderzoeken van de oplegging van een
maatregel met betrekking tot de IOAZ-uitkering

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

IOAZ mutatieonderzoek

Het uitvoeren van een mutatieonderzoek IOAZ

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

IOAZ rechtmatigheid heronderzoek

Het uitvoeren van een heronderzoek naar
rechtmatigheid IOAZ

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

IOAZ rechtmatigheidsformulier

Het verwerken van rechtmatigheidsformulieren
IOAZ

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

SiSa verantwoording

Het uitvoeren van de SiSa (Single information
Single audit) verantwoording

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Ministerie van Binnenlandse
Zaken

Muteren

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

IOAZ voorschot

Het beoordelen van een aanvraag voor een
voorschot op de IOAZ

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Jeugdhulpmelding spoedeisend

Het behandelen van een spoedeisende melding
voor jeugdhulp

Muteren

Wettelijke verplichting

Speeltuin aanleg/reconstructie

Het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van
een speeltuin

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gezondheid;Gegevens
m.b.t. kind(eren)

Speeltuin beheer en onderhoud

Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
een speeltuin

Sportaccommodatie aanleg/reconstructie

Het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van
een sportaccommodatie
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
een sportaccommodatie
Het behandelen van een jeugdhulpmelding uit de Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
samenleving
cenummer;Gezondheid;Strafrechteli
jke veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee
5 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Jeugdwet

15 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Jeugdwet

15 Jaar

Nee

Jeugdhulpmelding van professional

Het behandelen van een jeugdhulpmelding van
een professional

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gezondheid;Strafrechteli
jke veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)

Muteren

Jeugdhulpverleningsplan hercontrole

Het uitvoeren van een hercontrole van een
jeugdhulpverleningsplan

Muteren

Wettelijke verplichting

Jeugdwet

15 Jaar

Nee

Jeugdhulpvoorziening verleend door professional

Het beoordelen van een aanvraag voor een
beschikking voor een jeugdhulpvoorziening
verleend door een professional

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Gezondheid;Strafrechteli
jke veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)

Muteren

Wettelijke verplichting

Jeugdwet

15 Jaar

Nee

Standplaats benoeming

Het benoemen van een standplaats

Gemeentewet;Wet basisregistraties
adressen en gebouwen

Nee

Standplaats intrekking

Het uitvoeren van de intrekking van een
standplaats

Gemeentewet;Wet basisregistraties
adressen en gebouwen

Nee

Jeugdhulpvraag melding

Het behandelen van een melding van een
jeugdhulpvraag van een jeugdige of zijn ouders

Leerplicht extra verlof

Het behandelen van een verzoek om extra verlof
van de leerplicht

Leerplichtverzuim melding

Het beoordelen van een melding van
leerplichtverzuim

Leerplichtvrijstelling

Het beoordelen van een aanvraag voor een
vrijstelling van de leerplicht

Statistisch zakboek

Het verstrekken van een statistisch zakboek
samen te stellen met beknopte informatie omtrent
een selectie van beleidsvelden
Het uitvoeren van het opgeven van statistische
gegevens
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
subsidie voor maatschappelijke participatie
cenummer;Inkomensgegevens
Het uitvoeren van de opstelling van een
stedenbouwkundig plan

Statistische opgave
Maatschappelijke participatie subsidie
Stedenbouwkundig plan opstelling

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gezondheid;Gegevens
m.b.t. kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;Gegevens m.b.t. kind(eren)

Muteren

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Gezondheid;Gegevens
m.b.t. kind(eren)

Arts

Nee

Financiële-verhoudingswet;Regeling
informatieverstrekking sisa

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Stra
frechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Muteren

Nee

Wet op het primair onderwijs;Wet
op het voortgezet onderwijs;Wet op
de expertisecentra
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Wet op het primair onderwijs;Wet
op het voortgezet onderwijs;Wet op
de expertisecentra
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen

GDD;Gerechtsdeurwaarder

Openbaar
Ministerie;Inlichtingenbureau

Nee

Nee

Muteren

Openbaar Ministerie;UWV
Werkbedrijf (Min. SZW)

Nee

Wet op het primair onderwijs;Wet
50 Jaar
op het voortgezet onderwijs;Wet op
de expertisecentra
Wet op het primair onderwijs;Wet
50 Jaar
op het voortgezet onderwijs;Wet op
de expertisecentra
Huisvestingswet 2014
1 Jaar

Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) (Min. JenV)

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Nee

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Inkomensgegevens

Jeugdhulpmelding uit samenleving

Nee

Nee

Het uitvoeren van een beslaglegging door een
derde op de IOAZ-uitkering

Sportaccommodatie beheer en onderhoud

1 Jaar

15 Jaar

IOAZ derdenbeslag

IOAZ terugvorderingsonderzoek

Nee

Jeugdwet

Het behandelen van de melding van schade door
een school

Het uitvoeren van een debiteurenonderzoek in
verband met de terugvordering van een IOAZuitkering
Het uitvoeren van een terugvorderingsonderzoek
IOAZ

1 Jaar

Wettelijke verplichting

Centraal Administratie Kantoor
(CAK)

Schoolgebouw schademelding

IOAZ terugvordering debiteurenonderzoek

Nee

Raadplegen

Het uitvoeren van een boeteonderzoek IOAZ

Het verwerken van samenloopsignalen IOAZ

10 Jaar

Burger

IOAZ boeteonderzoek

IOAZ samenloopsignaal

Arbeidsomstandighedenwet 1998

Nee

Raadplegen

Het behandelen van een melding buitenreguliere
telling door een school
Het beoordelen van een aanvraag voor een
huisvestingsvoorziening voor een school

Nee

15 Jaar

Het uitvoeren van een bijzonder onderzoek IOAZ

School buitenreguliere telling

5 Jaar

Jeugdwet

Raadplegen

Het uitvoeren van budgetbewaking voor een
school

Wet milieubeheer

Wettelijke verplichting

Het uitvoeren van de oplegging van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
bestuurlijke boete in verband met een IOAZcenummer;Inkomensgegevens
uitkering
Het behandelen van een melding van schade aan
eigendom

School budgetbewaking

Nee

Muteren

Muteren

Scholen fusie-effectrapportage (FER) beoordeling Het beoordelen van de fusie-effectrapportage
(FER) voor twee of meer scholen binnen het
primair of voortgezet onderwijs
School bouwvoorbereidingsbijdrage
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergoeding voor een bouwvoorbereiding

Nee

Aanvrager;Burger

Het onderzoeken van andere fraudesignalen IOAZ Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Stra
frechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten
Het uitvoeren van het aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst
Het beheren van een
samenwerkingsovereenkomst
Het uitvoeren van een beëindigingsonderzoek
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
IOAZ
cenummer;Inkomensgegevens

IOAZ bijzonder onderzoek

7 Jaar

Wettelijke verplichting

IOAZ ander fraudesignaal

Schademelding eigendom

Gemeentewet

Raadplegen

Het verrichten van kasbetalingen IOAW

IOAZ bestuurlijke boete oplegging

Nee

Aanvrager;Burger

IOAW kasbetaling

IOAZ beëindigingsonderzoek

7 Jaar

Besluit risico&amp;apos;s zware
ongevallen
Huisvestingswet

Het uitvoeren van een beëindiging van een
jeugdhulpvoorziening

Samenwerkingsovereenkomst beheer

Gemeentewet

Wet milieubeheer

Individuele jeugdhulpvoorziening beëindiging

Samenwerkingsovereenkomst

Algemeen belang

Wettelijke verplichting

Jeugdwet

15 Jaar

Nee

Muteren

Onderwijsinstelling

Wettelijke verplichting

Leerplichtwet 1969

1 Jaar

Nee

Muteren

4 (V t/m 1 jaar);Arbeidsinspectie Wettelijke verplichting
(AI) (Min. SZW);Raad voor de
Kinderbescherming (Min.
JenV);Sociale Verzekerings Bank
(SVB)

Leerplichtwet 1969

19 Jaar

Nee

Muteren

Ja;GGD;Raad voor de
Kinderbescherming (Min. JenV)

Leerplichtwet 1969

19 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS)

Muteren

Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS)

Wet openbaarheid van bestuur

Algemeen belang

Nee

1 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee
Nee

Maatwerkvoorschrift

Het opstellen van een maatwerkvoorschrift

Stemdistrictindeling

Het indelen van stemdistricten en stembureaus

Meervoudige ondersteuningsvraag

Het behandelen van een meervoudige
ondersteuningsvraag binnen het sociaal domein

Mutatie toegang systeem of applicatie

Het behandelen van een verzoek voor het
wijzigen van toegang tot een systeem of
applicatie
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod natuurgebieden te
betreden met motorvoertuig of paard
Het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van
straatmeubilair
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
straatmeubilair
Het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van
straatverlichting
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
straatverlichting
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
strand en duinen
Het behandelen van een actie van het
ondersteuningsplan binnen het sociaal domein

Natuurgebieden betreden ontheffing

Straatmeubilair aanleg
Straatmeubilair beheer en onderhoud
Straatverlichting aanleg/reconstructie
Straatverlichting beheer en onderhoud
Strand en duinen beheer en onderhoud
Ondersteuningsplan actie

Strategie opstelling

Het uitvoeren van de opstelling van een strategie

Ondersteuningsvraag melding

Het behandelen van een melding van een
ondersteuningsvraag

PGB eindafrekening

Het behandelen van de eindafrekening van het
persoonsgebonden budget (PGB)
Het behandelen van een verzoek tot beoordeling
van een zorgovereenkomst in het kader van het
persoonsgebonden budget (PGB)

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Basispersoonsgegevens
Medewerker

Muteren

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager
cenummer;Gezondheid

Raadplegen

Politie;Arts;Raad voor de
Kinderbescherming (Min.
JenV);Veilig Thuis

Wettelijke verplichting

Nee

Overeenkomst

5 Jaar

Nee

Algemeen belang

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wegenwet

10 Jaar

Nee

Wegenwet

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wet maatschappelijke
ondersteuning
2015;Jeugdwet;Participatiewet

15 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

15 Jaar

Nee

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015;Jeugdwet
Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015;Jeugdwet

7 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Het behandelen van een melding van verzorging, Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
vertrek of overlijden van een pleegkind
cenummer;Gegevens m.b.t.
kind(eren)
Het behandelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
pontabonnement
cenummer;Ras of etnische
afkomst;Genetische of biometrische
gegevens
Het uitvoeren van een subsidieaanvraag door de
organisatie bij een derde (Rijk, provincie)
Het aanvragen van de vaststelling van subsidie
door de organisatie bij een derde (Rijk, provincie)

Muteren

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Algemeen belang

Raadplegen

Te verzekeren object aanmelding

Het behandelen van een aanvraag voor een
persoonsgebonden gedoogbeschikking voor het
(tijdelijk) bewonen van een recreatiewoning
Het aanmelden van een te verzekeren object

Ter inzage legging voor derde

Het ter inzage leggen van stukken voor een derde

Termijnkalender mutatie verwerking

Het uitvoeren van het verwerken van een mutatie
van de termijnkalender
Het beoordelen van een aanvraag voor een
terrasvergunning
Het beoordelen van een aanvraag voor een reBasispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
integratievoorziening uitstroompremie
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het uitvoeren van een periodieke test van een
systeem of applicatie
Het uitvoeren van de aanvraag van een Third
Party Memorandum
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
stadspas
cenummer;Inkomensgegevens;Ras
of etnische afkomst;Genetische of
biometrische gegevens

Pontabonnement

Subsidieaanvraag bij derde
Subsidievaststelling bij derde

Recreatiewoning tijdelijk bewonen
gedoogbeschikking

Terrasvergunning
Re-integratievoorziening uitstroompremie

Test systeem of applicatie periodiek
Third Party Memorandum
Stadspas

Strandpaviljoen exploitatievergunning

Voortijdig schoolverlater 18+ melding

Woningzoekende inschrijving
BRP verhuizing aangifte
Toeristenbelastingen
Afvalstort ontheffing

Toezicht door derde
Gesloten bodemenergiesysteem buiten milieuinrichting melding

Milieuklacht melding

Transitie inrichting informatiesysteem

Individueel Keuze Budget aanvraag

Uitwijkplan systeem of applicatie

Uitzetting gelden aangaan

Wettelijke verplichting

Verzekeringsmaatschappij
Gedeputeerde
Staten;Rijksoverheid

Algemene wet bestuursrecht

Nee

Politie
Muteren

Regionaal Werkbedrijf

Raadplegen

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Algemeen belang

5 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

2 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Onderwijsinstelling

Wettelijke verplichting

Het behandelen van verzoek tot inschrijving als
woningzoekende
Het behandelen van een aangifte van een
verhuizing in de BRP
Het uitvoeren van de heffing van de
toeristenbelasting
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod vuilnis e.d. buiten een
daartoe bestemde verzamelplaats te storten

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet op het voortgezet
onderwijs;Wet op de
expertisecentra;Wet educatie en
beroepsonderwijs
Huisvestingswet 2014

Muteren

Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen

5 Jaar

Nee

Gemeentewet

7 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wet milieubeheer

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Het behandelen van toezicht uitgevoerd door een
derde
Het behandelen van de melding van de aanleg of Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
het in gebruik hebben van een gesloten
cenummer
bodemenergiesysteem buiten een milieuinrichting
Het behandelen van een milieuklacht melding
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Bedrijf
cenummer

Het verwerken van uitkeringen van de
Rijksoverheid
Het verwerken van de melding van de
verwijdering of de (her)sanering van een
ondergrondse of bovengrondse tank
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor het gebruiken van een huis als
tweede woning
Het verwerken van personeelsgegevens
doorgegeven door een andere instantie

Uitvoeringsplan opstelling

Gedeputeerde
Staten;Rijksoverheid

Muteren

Uitkeringen van Rijksoverheid

Uitstallingsvergunning waren

Verenwet

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Religieuze of
levensbeschouwelijke overtuiging

Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing voor de milieuzone

Arbeidsplaats wijziging

Wettelijke verplichting

Algemeen belang

Milieuzone ontheffing

Personeelsgegeven van derde verwerking

Sociale Verzekerings Bank (SVB)

Politie

Het uitvoeren van milieutoezicht

Tweede woning vergunning

Muteren

Raadplegen

Milieutoezicht

Tank verwijdering/sanering melding

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Bedrijf
cenummer

Trouwlocatie

Treasury audit geldstromen

Sociale Verzekerings Bank (SVB)

Nee

Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor de exploitatie van een
strandpaviljoen
Het beoordelen van de melding van een voortijdig
schoolverlater 18+

Het uitvoeren van een verandering in
functionaliteit van een informatiesysteem
Het uitvoeren van een audit op de financiële
relaties van de organisatie in het kader van de
treasuryfunctie
Het uitvoeren van een audit op de geldstromen
van de organisatie in het kader van de
treasuryfunctie
Het aanwijzen van trouwlocaties

Treasury audit financiële relaties

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wet maatschappelijke
ondersteuning
2015;Jeugdwet;Participatiewet

Nee
15 Jaar

Muteren

Pleegkind melding

Nee

Kieswet
Politie;Arts;Raad voor de
Kinderbescherming (Min.
JenV);Veilig Thuis

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gezondheid
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid

PGB zorgovereenkomst beoordeling

Wet milieubeheer;Activiteitenbesluit
milieubeheer;Activiteitenregeling
milieubeheer

Het behandelen van een aanvraag voor het
wijzigen van de arbeidsplaats
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor het uitstallen van waren
Het uitvoeren van de opstelling van een
uitvoeringsplan
Het behandelen van een aanvraag op basis van
het Individueel Keuze Budget
Het uitvoeren van het opstellen van een plan om
een uitwijk te kunnen realiseren bij uitval van een
systeem of applicatie
Het uitvoeren van het aangaan van een kort- of
langlopende uitzetting van gelden in het kader
van de treasuryfunctie

Raadplegen

Algemeen belang

Gedeputeerde
Staten;Rijksoverheid

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Besluit lozen buiten
inrichtingen;Regeling lozen buiten
inrichtingen

Nee

Wettelijke verplichting

Wet milieubeheer;Wet
geluidhinder;Wet
bodembescherming

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wet financiering decentrale
overheden

10 Jaar

Nee

Wet financiering decentrale
overheden

10 Jaar

Nee

Gemeentewet
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer

Wettelijke verplichting

Wet milieubeheer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wegenverkeerswet 1994;Reglement 1 Jaar
verkeersregels en verkeerstekens
1990
Gemeentewet
20 Jaar

Nee

Activiteitenbesluit
milieubeheer;Activiteitenregeling
milieubeheer
Huisvestingswet 2014

Nee

Rijksoverheid
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Bedrijf
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Medewerker
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Basispersoonsgegevens
Medewerker

Muteren

Basispersoonsgegevens;Inkomensg Medewerker
egevens;Lidmaatschap van een
vakbond

Nee

Raadplegen

Raadplegen

Aanvrager;Aanvrager;UWV
Werkbedrijf (Min. SZW);Sociale
Verzekerings Bank (SVB)

Raadplegen

Overeenkomst

Overeenkomst

Wet flexibel werken

Overeenkomst

5 Jaar

Nee

Nee

1 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Wet financiering decentrale
10 Jaar
overheden;Regeling uitzettingen en
derivaten decentrale overheden

Nee

Uitzetting gelden beëindiging

Het uitvoeren van het beëindigen van een kort- of
langlopende uitzetting van gelden in het kader
van de treasuryfunctie

Wet financiering decentrale
10 Jaar
overheden;Regeling uitzettingen en
derivaten decentrale overheden

Nee

Uitzetting gelden beheer

Het uitvoeren van het beheer van een kort- of
langlopende uitzetting van gelden in het kader
van de treasuryfunctie

Wet financiering decentrale
7 Jaar
overheden;Regeling uitzettingen en
derivaten decentrale overheden

Nee

Uitzetting gelden wijziging

Het uitvoeren van het wijzigen van een kort- of
langlopende uitzetting van gelden in het kader
van de treasuryfunctie

Wet financiering decentrale
10 Jaar
overheden;Regeling uitzettingen en
derivaten decentrale overheden

Nee

Loonbeslaglegging

Het uitvoeren van een loonbeslaglegging

Overeenkomst

Ambtenarenwet

5 Jaar

Nee

Betalingsregelingverzoek

Het behandelen van een verzoek tot
betalingsregeling
Het beoordelen van een aanvraag voor een
collectieve aanvullende zorgverzekering
Het uitlenen en innemen van een dossier

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

7 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Archiefwet 1995;Archiefregeling

Collectieve aanvullende zorgverzekering
Dossieruitlening
Wethouders salarismutaties
Schuldhulpverlening WSNP-verklaring
Vangnetuikering aanvraag
Wmo voorziening woningaanpassing

Bijstand aanvraag
Veiligheidsrisicogebied aanwijzingsbesluit

Bijstand ander fraudesignaal

Vergunning/ontheffing aanvraag bij derde
Bijstand beëindigingsonderzoek

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens

Het uitvoeren van de salarismutaties en
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
betalingen van een wethouder
cenummer;Inkomensgegevens
Het beoordelen van een aanvraag voor een WSNP- Basispersoonsgegevens;Burgerservi
verklaring schuldhulpverlening
cenummer;Inkomensgegevens
Het uitvoeren van de aanvraag van een
vangnetuitkering
Het behandelen van een aanvraag voor een Wmo Basispersoonsgegevens;Burgerservi
voorziening woningaanpassing
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het beoordelen van een aanvraag voor algemene Basispersoonsgegevens;Burgerservi
bijstand
cenummer;Inkomensgegevens
Het uitvoeren van de opstelling van een
aanwijzingsbesluit voor een
veiligheidsrisicogebied
Het onderzoeken van ander fraudesignaal met
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
betrekking tot de algemene bijstand
cenummer;Inkomensgegevens;Stra
frechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten
Het uitvoeren van de aanvraag van een
vergunning of ontheffing door de organisatie
Het uitvoeren van een onderzoek om de
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
algemene bijstand te beëindigen
cenummer;Inkomensgegevens

Bedrijf;Medewerker

Muteren

Burger;Medewerker

Muteren

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Medewerker

Raadplegen

Wettelijke verplichting

1 Jaar

Nee

Medewerker

Muteren

Wettelijke verplichting

7 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

5 Jaar

Nee

Participatiewet;Besluit
Participatiewet
Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

10 Jaar

Nee

15 Jaar

Nee

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Gemeentewet

1 Jaar

Nee

Participatiewet

10 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger;Bedrijf

Muteren

Aanvrager;Burger

Muteren

GDD;Gerechtsdeurwaarder

Verzekeringsmaatschappij

2 (V10 t/m 120 jaar);3 (V2 t/m 9
jaar)

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting
Politie

Burger

Burger

Muteren

Raadplegen

Openbaar Ministerie;UWV
Werkbedrijf (Min. SZW)

UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Participatiewet

Bijstand bestuurlijke boete oplegging

Bijstand betaling
Bijstand bijzonder onderzoek

Bijstand derdenbeslag
Verkeersbesluit

Bijstand incassoprocedure
Bijstand maatregel oplegging

Bijstand mutatieonderzoek
Verkeerstelling
Bijstand rechtmatigheid heronderzoek

Bijstand rechtmatigheidsformulier
Bijstand samenloopsignaal

Het uitvoeren van de oplegging van een
bestuurlijke boete in verband met de algemene
bijstand
Het verwerken van een betaling van de algemene
bijstand
Het uitvoeren van een bijzonder onderzoek met
betrekking tot de algemene bijstand

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

7 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Stra
frechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

7 Jaar

Nee

Het uitvoeren van een incassoprocedure voor de
terugvordering van algemene bijstand
Het onderzoeken van de oplegging van een
maatregel met betrekking tot de algemene
bijstand
Het uitvoeren van een mutatieonderzoek met
betrekking tot de algemene bijstand
Het uitvoeren van een verkeerstelling

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Het uitvoeren van een heronderzoek naar
rechtmatigheid met betrekking tot de algemene
bijstand
Het verwerken van rechtmatigheidsformulieren
voor de algemene bijstand
Het verwerken van samenloopsignalen met
betrekking tot de algemene bijstand

Het uitvoeren van een beslaglegging door een
derde op de algemene bijstand
Het uitvoeren van de opstelling van een
verkeersbesluit

Raadplegen

UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Muteren

GDD;Gerechtsdeurwaarder

Wettelijke verplichting

Participatiewet

5 Jaar

Nee

Wegenverkeerswet 1994;Reglement 1 Jaar
verkeersregels en verkeerstekens
(RVV 1990);Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW)

Nee

Wettelijke verplichting

Participatiewet

7 Jaar

Nee

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Stra
frechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Muteren

Wettelijke verplichting

Participatiewet;Besluit taaltoets
Participatiewet

10 Jaar

Nee

Politie

Muteren

Rechtbank

Openbaar Ministerie;UWV
Werkbedrijf (Min. SZW)

Openbaar
Ministerie;Inlichtingenbureau

Bijstand taalbeheersing onderzoek

Het uitvoeren van een onderzoek taalbeheersing
in het kader van het recht op bijstand

Bijstand terugvordering debiteurenonderzoek

Het uitvoeren van een debiteurenonderzoek in
verband met de terugvordering van de algemene
bijstand
Het uitvoeren van een terugvorderingsonderzoek
met betrekking tot de algemene bijstand

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Bijstand verhaal debiteurenonderzoek

Het uitvoeren van een terugvorderingsonderzoek
met betrekking tot de algemene bijstand

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Verordening aanpassing

Het uitvoeren van de aanpassing van een
verordening
Het uitvoeren van intrekking van een verordening

Gemeentewet

Nee

Gemeentewet

Nee

Het uitvoeren van de opstelling van een
verordening
Het uitvoeren van een verhaalsonderzoek met
betrekking tot de algemene bijstand
Het beoordelen van een aanvraag voor een
voorschot op de algemene bijstand
Het beoordelen van een aanvraag voor individuele
bijzondere bijstand

Gemeentewet

Nee

Bijstand terugvorderingsonderzoek

Verordening intrekking
Verordening opstelling
Bijstand verhaalsonderzoek
Bijstand voorschot
Bijzondere bijstand aanvraag

Bijzondere bijstand bestuurlijke boete oplegging

Vervoer gevaarlijke stoffen afwijkende route
ontheffing

Verzekeringbeheer
Verzoek ambtelijke bijstand
Visrecht verhuur
Bijzondere bijstand terugvordering
debiteurenonderzoek
Bijzondere bijstand voorschot
Individuele inkomenstoeslag
Individuele studietoeslag
IOAW aanvraag

Het uitvoeren van de oplegging van een
bestuurlijke boete in verband met de bijzondere
bijstand
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van het verbod op vervoer van
gevaarlijke stoffen buiten de vastgestelde
routering
Het beheren van verzekeringen

Het onderzoeken van andere fraudesignalen
IOAW

Voorjaars- / najaarsnota

Het opstellen van een voorjaars- of najaarsnota

IOAW beëindigingsonderzoek

IOAW bestuurlijke boete oplegging

IOAW betaling

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

7 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

7 Jaar

Nee

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

1 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Visserijwet 1963

10 Jaar

Nee

Verzekeringsmaatschappij

Het behandelen van een verzoek tot ambtelijke
bijstand
Het uitvoeren van de verhuur van het visrecht
voor gemeentelijk water
Het uitvoeren van een debiteurenonderzoek in
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
verband met de terugvordering van de bijzondere cenummer;Inkomensgegevens
bijstand
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
voorschot op de bijzondere bijstand
cenummer;Inkomensgegevens
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
individuele inkomenstoeslag
cenummer;Inkomensgegevens
Het beoordelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
individuele studietoeslag
cenummer;Inkomensgegevens
Het beoordelen van een aanvraag voor een IOAW- Basispersoonsgegevens;Burgerservi
uitkering
cenummer;Inkomensgegevens

IOAW ander fraudesignaal

Voorlopige voorziening tegen derde

Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
cenummer;Inkomensgegevens

Sportvisserij Nederland
Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

7 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Wet inkomensvoorziening oudere en 10 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Wet inkomensvoorziening oudere en 10 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer

Nee

Gemeentewet

Nee

Wet inkomensvoorziening oudere en 10 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Wet inkomensvoorziening oudere en 7 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
Algemene wet bestuursrecht
5 Jaar

Nee

Wet inkomensvoorziening oudere en 7 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Wet inkomensvoorziening oudere en 10 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer

Nee

Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Wet milieubeheer;Vuurwerkbesluit

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Stra
frechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten

Muteren

Het uitvoeren van een beëindigingsonderzoek
IOAW

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Muteren

Het uitvoeren van de oplegging van een
bestuurlijke boete in verband met een IOAWuitkering
Het indienen van de aanvraag van een voorlopige
voorziening tegen een ander overheidsorgaan
genomen besluit
Het verwerken van een betaling van de IOAWuitkering

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Openbaar Ministerie;UWV
Werkbedrijf (Min. SZW)

UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Rechtbank

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Het uitvoeren van een bijzonder onderzoek IOAW Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Stra
frechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten
Het uitvoeren van een boeteonderzoek IOAW
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

Wettelijke verplichting

Muteren

UWV Werkbedrijf (Min. SZW)

Wettelijke verplichting

IOAW derdenbeslag

Het uitvoeren van een beslaglegging door een
derde op de IOAW-uitkering

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger;Bedrijf
cenummer;Inkomensgegevens

Muteren

GDD;Gerechtsdeurwaarder

Wettelijke verplichting

IOAW incassoprocedure

Het uitvoeren van een incassoprocedure voor de
terugvordering van de IOAW-uitkering

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Rechtbank

Wettelijke verplichting

IOAW maatregel oplegging

Het onderzoeken van de oplegging van een
maatregel met betrekking tot de IOAW-uitkering

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

IOAW mutatieonderzoek

Het uitvoeren van een mutatieonderzoek IOAW

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

IOAW rechtmatigheid heronderzoek

Het uitvoeren van een heronderzoek naar
rechtmatigheid IOAW

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Vuurwerkopslag melding

Het behandelen van een vuurwerkopslag melding

Brandweer (veiligheidsregio)

Vuurwerkverkoopvergunning

Het behandelen van een aanvraag voor een
vuurwerkverkoopvergunning
Het verwerken van rechtmatigheidsformulieren
IOAW

Politie;Brandweer
(veiligheidsregio);GGD

IOAW bijzonder onderzoek

IOAW boeteonderzoek

IOAW rechtmatigheidsformulier

IOAW samenloopsignaal

Het verwerken van samenloopsignalen IOAW

IOAW terugvordering debiteurenonderzoek

Het uitvoeren van een debiteurenonderzoek in
verband met de terugvordering van een IOAWuitkering
Het uitvoeren van een terugvorderingsonderzoek
IOAW

IOAW terugvorderingsonderzoek

Waterwerk aanleg/reconstructie
Waterwerk beheer en onderhoud
Website mutatie verwerking

Wettelijke verplichting

Openbaar Ministerie;UWV
Werkbedrijf (Min. SZW)

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Stra
frechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Muteren

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Openbaar
Ministerie;Inlichtingenbureau

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van
een waterwerk
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
waterwerken
Het uitvoeren van een mutatie op de website
Het beoordelen van een aanvraag voor een
voorschot op de IOAW

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

IOAZ betaling

Het verwerken van een betaling van de IOAZuitkering

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Krediethypotheek

Het beoordelen van een aanvraag voor een
krediethypotheek
Het uitvoeren van de aanleg of reconstructie van
een weg
Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van
wegen
Het uitvoeren van de opstelling van een
werkinstructie
Het houden van een werkoverleg

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens

Raadplegen

Algemeen belang

Weg beheer en onderhoud
Werkinstructie opstelling
Werkoverleg
Werkproces aanpassing
Werkproces ontwerp
Minimaregeling betaling
PGB-ZIN overstap aanvraag

Re-integratie hercontrole

Re-integratie plan van aanpak

Re-integratievoorziening beschut werken

Wijk- en buurtindeling aanwijzingsbesluit

Het uitvoeren van de aanpassing van een
werkproces
Het uitvoeren van het ontwerp van een
werkproces
Het verwerken van een betaling van een
minimaregeling
Het behandelen van een aanvraag om over te
stappen van een PersoonsGebonden Budget naar
Zorg In Natura of andersom
Het uitvoeren van de hercontrole van het plan van
aanpak voor re-integratie van een
uitkeringsgerechtigde
Het behandelen van het opstellen van een plan
van aanpak voor de re-integratie van een
uitkeringsgerechtigde
Het beoordelen van een aanvraag voor een reintegratievoorziening beschut werken
Het uitvoeren van de opstelling van een
aanwijzingsbesluit voor een wijk- en buurtindeling

Nee

Nee

Nee

Wet inkomensvoorziening oudere en 10 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Wet inkomensvoorziening oudere en 10 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer

Nee

Wet inkomensvoorziening oudere en 10 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Wet inkomensvoorziening oudere en 10 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Waterwet;Wet milieubeheer

Nee

Waterwet;Wet milieubeheer

Nee

5 Jaar

Nee

Nee

Nee

Nee

IOAW voorschot

Weg aanleg/reconstructie

Nee

Wet inkomensvoorziening oudere en 7 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemer
Wet inkomensvoorziening oudere en 7 Jaar
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
10 Jaar

Nee

Wegenwet

Nee

Wegenwet

Nee

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

7 Jaar

Nee

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

15 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Inkomensgegevens
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
cenummer;Gezondheid

Raadplegen

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Gezondheid

Muteren

Wettelijke verplichting

Participatiewet

5 Jaar

Nee

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid

Muteren

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Muteren

Muteren

Regionaal Werkbedrijf

Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS)

Nee

Re-integratievoorziening detacheringsbaan

Het beoordelen van een aanvraag voor een reintegratievoorziening detacheringsbaan

Wijzigingsverzoek applicatie

Het beoordelen van een wijzigingsverzoek in de
configuratie van een applicatie
Het behandelen van een verzoek voor een
wijziging in de werking van een
informatiesysteem
Het beoordelen van een aanvraag voor een reintegratievoorziening jobcoach
Het beoordelen van een aanvraag voor een
ontheffing van de Winkeltijdenwet
Het beoordelen van een aanvraag voor een reintegratievoorziening loonkostensubsidie

Wijzigingsverzoek informatiesysteem

Re-integratievoorziening jobcoach
Winkeltijdenwet ontheffing
Re-integratievoorziening loonkostensubsidie

WKPB kadastrale mutatie verwerking

Het verwerken van een kadastrale mutatie in het
register met publiekrechtelijke beperkingen

WKPB mutatie verwerking

Het verwerken van een mutatie in het WKPB (Wet
Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen)
register

Re-integratievoorziening no-risk polis

Het beoordelen van een aanvraag voor een reintegratievoorziening no-risk polis

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid

Muteren

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Gezondheid

Muteren

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger;Medewerker
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid

Muteren

Muteren

Uitkeringsgerechtigde sollicitatie- of
tegenprestatieplicht ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag van een
uitkeringsgerechtigde voor een tijdelijke
ontheffing van de plicht tot solliciteren of het
leveren van een tegenprestatie

Uitkeringsgerechtigde vakantie toestemming

Het beoordelen van een verzoek van een
uitkeringsgerechtigde om op vakantie te mogen
gaan

Wmo maatwerkvoorziening

Het beoordelen van een aanvraag voor een Wmo Basispersoonsgegevens;Burgerservi
maatwerkvoorziening
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het uitvoeren van een beëindiging van een Wmo Basispersoonsgegevens;Burgerservi
voorziening
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het beoordelen van een aanvraag voor een
vergunning voor het vestigen of optreden als een
woning- of kamerbemiddelingsbureau
Het opstellen en uitvoeren van een
woningbouwprogrammering
Het beoordelen van een aanvraag voor een Wmo Basispersoonsgegevens;Burgerservi
voorziening voor groepsgewijze begeleiding
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het beoordelen van een aanvraag voor een Wmo Basispersoonsgegevens;Burgerservi
voorziening voor individuele begeleiding
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het beoordelen van een aanvraag voor een Wmo Basispersoonsgegevens;Burgerservi
voorziening beschermd wonen
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het uitvoeren van het benoemen van een
woonplaats

Woning- en kamerbemiddelingsbureau
vergunning
Woningbouwprogrammering
Wmo voorziening begeleiding groepsgewijs

Wmo voorziening begeleiding individueel

Wmo voorziening beschermd wonen

Woonplaatsbenoeming

Wmo voorziening herindicatie

Wmo voorziening huishoudelijke hulp

Woonvisie opstelling
Wmo voorziening kortdurend verblijf

WOZ terugmelding

WOZ-object herwaardering
WOZ-object mutatie verwerking
Wmo voorziening opvang

Zelfevaluatie
Wmo voorziening rolstoel

Zienswijze door gemeente
Wmo voorziening terugvorderingsonderzoek

Wmo voorziening vervoer

Wmo voorziening voortzetting

Regionaal Werkbedrijf

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Winkeltijdenwet

1 Jaar

Nee

Participatiewet;Besluit
loonkostensubsidie
Participatiewet;Regeling
loonkostensubsidie Participatiewet
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende
zaken;Uitvoeringsbesluit Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende
zaken;Aanwijzingsbesluit Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken

10 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

Nee

Nee

Muteren

Regionaal Werkbedrijf

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Muteren

Regionaal Werkbedrijf

Wettelijke verplichting

Participatiewet

10 Jaar

Nee

Muteren

Regionaal Werkbedrijf

Wettelijke verplichting

10 Jaar

Nee

Muteren

Regionaal Werkbedrijf

Wettelijke verplichting

10 Jaar

Nee

Muteren

Regionaal Werkbedrijf

Wettelijke verplichting

10 Jaar

Nee

Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening
Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening
Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening
Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening
Wet financiering sociale
verzekeringen

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

10 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

5 Jaar

Nee

Participatiewet;Wet
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers;Wet
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Participatiewet;Wet
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers;Wet
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Participatiewet;Besluit
bijstandverlening zelfstandigen
2004;Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers;Wet
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

10 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

1 Jaar

Nee

15 Jaar

Nee

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

15 Jaar

Nee

Wetboek van Koophandel

1 Jaar

Nee

Muteren

Wettelijke verplichting

Muteren

Wettelijke verplichting

Muteren

Wettelijke verplichting

Muteren

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Aanvrager;Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Medewerker

Muteren

Wettelijke verplichting

Participatiewet

Wet ruimtelijke ordening

Nee

Aanvrager;Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

15 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

15 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

15 Jaar

Nee

Gemeentewet;Wet basisregistraties
adressen en gebouwen

Het uitvoeren van een herindicatie voor een Wmo Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
voorziening
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het behandelen van een aanvraag voor een Wmo Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
voorziening huishoudelijke hulp
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het uitvoeren van een opstelling van een
woonvisie
Het beoordelen van een aanvraag voor een Wmo Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
voorziening beschermd wonen
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het uitvoeren van een onderzoek naar een
terugmelding in het kader van de basisregistratie
Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
Het uitvoeren van de herwaardering van een WOZobject
Het verwerken van een mutatie in de waarde van
een WOZ-object
Het beoordelen van een aanvraag voor een Wmo Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
voorziening opvang
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid;Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten
Het uitvoeren van een zelfevaluatie
Het beoordelen van een aanvraag voor een Wmo Basispersoonsgegevens;Burgerservi
voorziening rolstoel
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het uitvoeren van het indienen van een zienswijze
door de gemeente bij een derde
Het uitvoeren van een terugvorderingsonderzoek Basispersoonsgegevens;Burgerservi
in het kader van een Wmo voorziening.
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het beoordelen van een aanvraag voor een Wmo Basispersoonsgegevens;Burgerservi
voorziening vervoer
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Het behandelen van een voortzetting van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi
Wmo voorziening
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid

10 Jaar

Wettelijke verplichting

Politie

Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Re-integratievoorziening ondersteuning leerHet beoordelen van een aanvraag voor een reBasispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
werktraject
integratievoorziening ondersteuning van een leer- cenummer;Gezondheid
werktraject
Re-integratievoorziening participatieplaats
Het beoordelen van een aanvraag voor een reBasispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
integratievoorziening participatieplaats
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Re-integratievoorziening scholing
Het beoordelen van een aanvraag voor een reBasispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
integratievoorziening scholing
cenummer;Gezondheid
Re-integratievoorziening sociale activering
Het beoordelen van een aanvraag voor een reBasispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
integratievoorziening sociale activering
cenummer;Gezondheid
Re-integratievoorziening werkstage
Het beoordelen van een aanvraag voor een reBasispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
integratievoorziening werkstage
cenummer;Inkomensgegevens;Gez
ondheid
Schuldhulpverlening aanvraag
Het beoordelen van een aanvraag
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
schuldhulpverlening
cenummer;Inkomensgegevens
Schuldhulpverlening hercontrole
Het uitvoeren van de hercontrole van het
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
betaalplan schuldhulpverlening
cenummer;Inkomensgegevens
Schuldhulpverlening schuldregeling beëindiging
Het beëindigen van de schuldregeling
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
schuldhulpverlening
cenummer;Inkomensgegevens
Schuldhulpverlening schuldregeling nazorg
Het uitvoeren van activiteiten ter nazorg van een Basispersoonsgegevens;Burgerservi Burger
hulpverleningstraject schuldhulpverlening
cenummer;Inkomensgegevens
Uitkeringsgerechtigde doelgroepverklaring
Het behandelen van een aanvraag voor een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
doelgroepverklaring van een
cenummer
uitkeringsgerechtigde
Uitkeringsgerechtigde inkomstenvrijlating medisch Het beoordelen van een aanvraag van een
Basispersoonsgegevens;Burgerservi Aanvrager;Burger
urenbeperkt
uitkeringsgerechtigde voor de inkomstenvrijlating cenummer;Inkomensgegevens
medisch urenbeperkt

Wmo voorziening beëindiging

Regionaal Werkbedrijf

Aanvrager;Burger

Muteren

Muteren

Centraal Administratie Kantoor
(CAK);Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ)

Nee

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

15 Jaar

Nee

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

15 Jaar

Nee

Wet ruimtelijke ordening
Muteren

Wettelijke verplichting

Nee

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

15 Jaar

Nee

Wet waardering onroerende zaken

7 Jaar

Nee

Wet waardering onroerende
zaken;Gemeentewet
Wet waardering onroerende zaken

12 Jaar

Nee

12 Jaar

Nee

15 Jaar

Nee

Muteren

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

10 Jaar

Nee

Muteren

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

15 Jaar

Nee

Algemene wet bestuursrecht

5 Jaar

Nee

Burger

Raadplegen

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

15 Jaar

Nee

Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

15 Jaar

Nee

Aanvrager;Burger

Muteren

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

15 Jaar

Nee

