
AFDELING/TEAM TAAK/PRODUCT/DIENST VERWERKINGS- DOELEINDEN VERWERKINGS- VERANT-

WOORDELIJKEN  

CATEGORIE ONTVANGERS VAN 

GEGEVENS

CATEGORIE PERSONEN CATEGORIE GEGEVENS GRONDSLAG VERWERKING 

PERSOONS- GEGEVENS

Bedrijfsvoering/Belastingen Adreswijziging gemeentelijke belastingen Het verwerken van een adreswijziging in 

de gemeentelijke heffingenadministratie

Heffingsambtenaar Afnemers; belastingplichtige Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Bedrijfsvoering/Belastingen Afvalstoffenheffingen Het uitvoeren van de heffing van de 

afvalstoffenheffing

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Bedrijfsvoering/Belastingen Beroep WOZ Het behandelen van een beroepschrift 

WOZ

Heffingsambtenaar Rechtbank; Gerechtshof Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Bedrijfsvoering/Belastingen Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen Het behandelen van een bezwaar tegen 

een aanslag gemeentelijke belastingen

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Bedrijfsvoering/Belastingen Bezwaarschrift naheffingsaanslag 

parkeerbelasting

Het behandelen van een bezwaarschrift 

tegen een naheffingsaanslag 

parkeerbelasting

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Bedrijfsvoering/Belastingen Bezwaarschrift WOZ-waardering Het beoordelen van een bezwaarschrift 

tegen de WOZ-waardering

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Bedrijfsvoering/Belastingen Forensenbelastingen Het uitvoeren van de heffing van de 

forensenbelasting

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Bedrijfsvoering/Belastingen Hond aanmelding Het behandelen van een aanmelding van 

een of meerdere honden voor de 

hondenbelasting

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Bedrijfsvoering/Belastingen Hond afmelding Het behandelen van een afmelding van 

een of meerdere honden voor de 

hondenbelasting

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Bedrijfsvoering/Belastingen Hondenbelastingen Het uitvoeren van de heffing van de 

hondenbelasting 

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Bedrijfsvoering/Belastingen Kopie aanslag- beschikkingsbiljet Het behandelen van een verzoek om een 

kopie aanslag- beschikkingsbiljet

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Bedrijfsvoering/Belastingen Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Het uitvoeren van de heffing van de 

onroerende-zaakbelastingen

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Bedrijfsvoering/Belastingen Parkeerbelastingen Het uitvoeren van de heffing van 

parkeerbelasting

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Bedrijfsvoering/Belastingen Precariobelasting Het uitvoeren van de heffing van 

precariobelasting

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Bedrijfsvoering/Belastingen Reclamebelastingen Het uitvoeren van de heffing van 

reclamebelasting

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak
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Bedrijfsvoering/Belastingen Rioolheffingen Het uitvoeren van de heffing en 

invordering van de rioolheffing

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Bedrijfsvoering/Belastingen Toeristenbelastingen Het uitvoeren van de heffing van de 

toeristenbelasting

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Bedrijfsvoering/Belastingen Watertoeristenbelastingen Het uitvoeren van de heffing van de 

watertoeristenbelasting

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Bedrijfsvoering/Belastingen WOZ taxatieverslag Het behandelen van een aanvraag voor 

een taxatieverslag WOZ

Heffingsambtenaar Belastingplichtige Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Bedrijfsvoering/Juridische zaken Mandaatbesluit opstelling Het uitvoeren van de opstelling van een 

mandaatbesluit

College Medewerkers Gewone persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Bedrijfsvoering/Juridische zaken Vertegenwoordiging machtiging opstelling Het uitvoeren van de opstelling van de 

machtiging voor vertegenwoordiging van 

de organisatie

College Medewerkers Gewone persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Bestuursstaf Ondernemingsraad verkiezing Het organiseren van een verkiezing van 

de ondernemingsraad

College Medewerkers Gewone persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Griffie Burgerraadslid benoeming Het uitvoeren van de benoeming van een 

burgerraadslid

Raad Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Griffie Raads(commissie)lid benoeming Het uitvoeren van de benoeming van een 

raads(commissie)lid

Raad Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Griffie Raads(commissie)lid ontslag Het behandelen van het ontslag van een 

raads(commissie)lid

Raad Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Informatisering en Automatisering / 

Informatieveiligheid & Privacy

Persoonsgegevens verwijderingsverzoek Het behandelen van een verzoek voor het 

verwijderen van persoonsgegevens

College Betrokkene Gewone persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Informatisering en Automatisering / 

Informatieveiligheid & Privacy

Datalek melding Het melden van een datalek bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens

College Autoriteit Persoonsgegevens Betrokkene Geanonimiseerd Wettelijke verplichting

Informatisering en Automatisering / 

Informatieveiligheid & Privacy

Persoonsgegevens inzageverzoek Het behandelen van een verzoek voor 

inzage van persoonsgegevens

College Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Informatisering en Automatisering / 

Informatieveiligheid & Privacy

Persoonsgegevens verwerking 

toestemming betrokkene

Het vragen van toestemming voor het 

verwerken van persoonsgegevens aan de 

betrokkene

College Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers Gevonden voorwerp melding Het verwerken van de melding van een 

gevonden voorwerp

College Melder Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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Inwoners & Ondernemers Openbare ruimte melding Het behandelen van een openbare ruimte 

melding

College Melder Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Inwoners & Ondernemers Reclamesticker verstrekking Het behandelen van een aanvraag voor 

een Ja/Nee of Nee/Nee sticker

College Aanvrager Gewone persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Inwoners & Ondernemers Verloren voorwerp melding Het behandelen van een melding van een 

verloren voorwerp

College Melder Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Adoptiegegevens Het verwerken van adoptiegegevens College Rechtbank; Ministerie van Buitenlandse 

Zaken

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Adres onbekend melding Het behandelen van een melding adres 

onbekend

College Verzoeker; betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Afstand van Nederlandse nationaliteit 

verklaring

Het beoordelen van een aanvraag voor 

het afstand doen van de Nederlandse 

nationaliteit

College Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Brondocument burgerlijke stand 

beoordeling

Het beoordelen op vorm en inhoud van 

een brondocument dat wordt aangeboden 

ter zake van een bepaald rechtsfeit

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice BRP adresonderzoek Het uitvoeren van een adresonderzoek bij 

twijfel over de verblijfplaatsgegevens in 

de BRP

College Verzoeker; betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice BRP briefadres- of woonadresomzetting Het behandelen van een omzetting 

briefadres of woonadres in de BRP

College Betrokkene; gemachtigde Gewone persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice BRP correctieverzoek Het verwerken van een correctieverzoek 

van een persoonslijst in de BRP

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice BRP dubbele inschrijving persoon 

correctie

Het corrigeren van een dubbele 

inschrijving van een persoon in de BRP

College Gemeente waar betrokkene is 

ingeschreven in de BRP; afnemers

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice BRP gegevensonderzoek Het instellen van een onderzoek naar 

gegevens in de BRP

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice BRP gegevensterugmelding van derde 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

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice BRP hervestiging vanuit buitenland Het behandelen van een aangifte van 

hervestiging in Nederland vanuit het 

buitenland

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice BRP NAVO-militairen inschrijving Het behandelen van een inschrijving van 

een NAVO-militair in de BRP

College Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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Inwoners & Ondernemers / Backoffice BRP persoonslijst afvoeren Het verwerken van het afvoeren van een 

onterecht aangelegde persoonslijst in de 

BRP

College Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 

(RvIG) (Min. BZK)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice BRP persoonslijst opschorting Het uitvoeren van een ambtshalve 

opschorting van de persoonslijst van de 

geprivilegieerde met reden M (= 

ministerieel besluit) in de BRP

College Ministerie van Buitenlandse Zaken Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice BRP PROBAS-melding Het verwerken van een melding inzake 

een geprivilegieerde uit de Protocollaire 

Basisadministratie (PROBAS)

College Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice BRP verklaring onder ede of belofte Het uitvoeren van opname van een 

verklaring onder ede of belofte

College Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice BurgerServiceNummer (BSN) 

foutafhandeling

Het beoordelen van fouten in de 

burgerservicenummers

College Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 

(RvIG) (Min. BZK)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice EU-onderdaan registratie voor verkiezing Het verwerken van een schriftelijke 

verklaring van een EU-onderdaan die zijn 

kiesrecht in Nederland wil uitoefenen

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Huwelijk of geregistreerd partnerschap 

nietigverklaring

Het behandelen van een nietigverklaring 

van een huwelijk of geregistreerd 

partnerschap

College Rechtbank; gemeente waar betrokkene is 

ingeschreven in de BRP

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Kiesrechtuitsluiting Het verwerken van een kennisgeving 

betreffende de wijziging van het kiesrecht 

van een ingezetene

College Ministerie van Veiligheid en Justitie Kiesgerechtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Kiezerspas Het behandelen van een aanvraag voor 

een kiezerspas

Burgemeester Kiesgerechtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Landelijk raadgevend referendum Het organiseren van een landelijk 

raadgevend referendum

Burgemeester Kiesraad Kiesgerechtigde; kandidaten; 

stembureauleden

Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Naamskeuze kind verklaring Het behandelen van een verklaring van 

naamskeuze voor een kind

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Nederlandse nationaliteit / bijzonder 

Nederlanderschap

Het behandelen van een verzoek 

Nederlandse nationaliteit/bijzonder 

Nederlanderschap

College Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) 

(Min. V&J)

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Ondersteuningsverklaring kandidatenlijst Het verwerken van verklaring van 

ondersteuning van een kandidatenlijst

College Ondersteuner, kandidaten Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Paspoort vervallenverklaring Het beoordelen van de vervallenverklaring 

van een paspoort

Burgemeester Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Stembureauleden benoeming Het benoemen van stembureauleden College Stembureauleden Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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Inwoners & Ondernemers / Backoffice Stemmen per brief Het behandelen van een verzoek om per 

brief te stemmen

Burgemeester Gemeente waar betrokkene is 

ingeschreven in de BRP; afnemers

Kiesgerechtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Terugmelding basisregistratie bij derde Het uitvoeren van een terugmelding in het 

kader van een basisregistratie bij een 

derde

College Melder; afnemers Melder; betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Verkiezing Het organiseren van een verkiezing 

volgens de Kieswet

Burgemeester Kiesgerechtigde; kandidaten; 

stembureauleden

Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Vervangende stempas Het behandelen van een aanvraag voor 

een vervangende stempas

College Kiesgerechtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Backoffice Volmachtbewijs stemmen Het behandelen van een aanvraag voor 

afgifte of omzetten van een 

oproepingskaart in een volmachtbewijs

Burgemeester Kiesgerechtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Documentatie- 

en Informatievoorziening

Document inkomend Het verwerken van ingekomen 

documenten

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Documentatie- 

en Informatievoorziening

Document uitgaand Het verwerken van uitgaande 

documenten

College Belanghebbende; gemachtigde Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Attestatie de vita Het behandelen van een aanvraag voor 

een Attestatie de vita (Bewijs van in leven 

zijn)

Ambtenaar van de burgerlijke stand Pensioenfondsen, levensverzekeraars of 

andere uitkerende instanties.

Aanvrager, medewerker Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Begraven / cremeren verlof Het beoordelen van een aanvraag voor 

verlof tot begraven of cremeren

College Arts; Gemeentelijk lijkschouwer; Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) 

Aanvrager Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Begraven of cremeren uitstel 

toestemming

Het beoordelen van een aanvraag voor 

toestemming voor uitstel van begraven of 

cremeren

College Aangever overlijden Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Bewijs Nederlanderschap Het behandelen van een aanvraag voor 

een bewijs van Nederlanderschap

College Aanvrager Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Bromfietsrijbewijs Het behandelen van een aanvraag voor 

een bromfietsrijbewijs

Burgemeester Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 

(Min. I&M)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice BRP emigratie aangifte Het verwerken van de aangifte van 

emigratie in de BRP

College Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice BRP informatieverzoek van derde Het behandelen van een 

informatieverzoek betreffende gegevens 

in de BRP van een afnemer of van een 

andere organisatie

College Aanvrager; belanghebbende Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice BRP inschrijving Het behandelen van een aangifte voor 

inschrijving in de BRP

College Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) 

(Min. V&J)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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Inwoners & Ondernemers / Frontoffice BRP inzage persoonsgegevens en 

verstrekking verzoek

Het behandelen van een aanvraag op 

grond van het recht op inzage in eigen 

persoonsgegevens in de BRP en 

verstrekking aan derden

College Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 

(RvIG) (Min. BZK)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice BRP mutatieverzoek Het behandelen van een mutatieverzoek 

voor gegevens in de BRP

College Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice BRP naamgebruikgegeven mutatie Het verwerken van een mutatie van een 

naamgebruikgegeven in de BRP

College Rechtbank Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice BRP persoonsgegevens 

verstrekkingsbeperking

Het behandelen van een verzoek om 

geheimhouding van persoonsgegevens uit 

de BRP

College Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice BRP uittreksel Het behandelen van een aanvraag voor 

een uittreksel BRP

College Aanvrager met gerechtvaardigd belang Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice BRP verhuizing aangifte Het behandelen van een aangifte van een 

verhuizing in de BRP

College Betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Buitengewoon ambtenaar burgerlijke 

stand

Het vaststellen van de benoeming van 

een (buitengewoon) ambtenaar 

burgerlijke stand 

College Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Buitenlands rijbewijs omwisseling Het behandelen van de omwisseling van 

een buitenlands rijbewijs

Burgemeester Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 

(Min. I&M)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Document Burgerlijke Stand Het behandelen van een aanvraag voor 

een document Burgerlijke Stand

Ambtenaar van de burgerlijke stand Aanvrager met gerechtvaardigd belang Aanvrager; belanghebbende Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Document waarmerking Het behandelen van een aanvraag voor 

de waarmerking van documenten

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Doodgeboren kind aangifte Het behandelen van een aangifte van een 

doodgeboren kind

Ambtenaar van de burgerlijke stand Aangever Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Echtscheiding of ontbinding geregistreerd 

partnerschap

Het behandelen van echtscheiding of 

ontbinding van een geregistreerd 

partnerschap

Ambtenaar van de burgerlijke stand Gemeente waar betrokkene is 

ingeschreven in de BRP; afnemers

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Eenmalige trouwlocatie aanwijzing Het behandelen van het verzoek voor het 

aanwijzen van een eenmalige trouwlocatie

Burgemeester Bruidspaar; beheerder/eigenaar van de 

locatie

Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Geboorte aangifte Het behandelen van een aangifte van een 

geboorte

Ambtenaar van de burgerlijke stand Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Gehandicaptenparkeerkaart Het beoordelen van een aanvraag voor 

een gehandicaptenparkeerkaart

College Keuringsarts Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Gehandicaptenparkeerkaart verlenging Het beoordelen van een aanvraag voor 

een verlenging van een 

gehandicaptenparkeerkaart

College Keuringsarts Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Gehandicaptenparkeerplaats Het beoordelen van een aanvraag voor 

een gehandicaptenparkeerplaats

College Keuringsarts Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Geregistreerd partnerschap in huwelijk 

omzetting

Het omzetten van een geregistreerd 

partnerschap in een huwelijk

Ambtenaar van de burgerlijke stand Gemeente waar betrokkene is 

ingeschreven in de BRP; afnemers

Betrokkene; getuigen Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Geslachtsnaamwijziging Het behandelen van een wijziging van de 

geslachtsnaam

College; ambtenaar van de burgerlijke 

stand

Officier van Justitie;Rechtbank Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Geslachtswijziging aangifte Het behandelen van de aangifte van de 

wijziging van het geslacht van een 

persoon

Ambtenaar van de burgerlijke stand Rechtbank Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Gezag over minderjarige mutatie Het verwerken van gegevens met 

betrekking tot het gezag over een 

minderjarige

College Rechtbank Betrokkene; gezaghouder; voogd Gewone, bijzondere en strafrechtelijke 

persoonsgegevens

Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Huwelijk of geregistreerd partnerschap 

melding

Het behandelen van een melding van een 

voorgenomen huwelijk of geregistreerd 

partnerschap

Ambtenaar van de burgerlijke stand Gemeente waar betrokkene is 

ingeschreven in de BRP; afnemers

Betrokkene; getuigen Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Huwelijksbevoegdheid verklaring Het beoordelen van een aanvraag voor 

een verklaring van huwelijksbevoegdheid

Ambtenaar van de burgerlijke stand Betrokkenen Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Laissez-passer vervoer overledene Het beoordelen van een aanvraag voor 

een laissez-passer voor het vervoer van 

een overledene naar het buitenland 

Burgemeester Uitvaartverzorger die belast is met het 

transport van de overledene

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Legalisatie handtekening Het behandelen van een aanvraag voor 

legalisatie van een handtekening

College Aanvrager Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Linnen rijbewijs omwisseling Het behandelen van de omwisseling van 

een linnen rijbewijs

Burgemeester Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 

(Min. I&M)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Militair rijbewijs omwisseling Het behandelen van de omwisseling van 

een militair rijbewijs

Burgemeester Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 

(Min. I&M)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Moederschapsontkenning rechterlijke 

uitspraak

Het verwerken van een rechterlijke 

uitspraak van de ontkenning van het 

moederschap

Burgemeester Rechtbank Betrokkenen Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Ongeboren vrucht erkenning Het behandelen van de 

vaderschapserkenning van een ongeboren 

vrucht

Ambtenaar van de burgerlijke stand Betrokkenen Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Ontleding stoffelijk overschot verlof Het beoordelen van een aanvraag voor 

verlof tot ontleding van een stoffelijk 

overschot

Ambtenaar van de burgerlijke stand Arts; Gemeentelijk lijkschouwer Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Opgraven, herbegraven en graf ruimen 

vergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor op- 

en herbegraving van een stoffelijk 

overschot

Burgemeester Betrokkene; aanvrager Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Overlijdensmelding Het behandelen van een melding van 

overlijden

Ambtenaar van de burgerlijke stand Officier van Justitie;Rechtbank Betrokkene; aangever Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Parkeervergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een parkeervergunning

College Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Parkeervergunning tijdelijk Het beoordelen van de aanvraag voor een 

tijdelijke parkeervergunning

College Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Reisdocument Het behandelen van een aanvraag voor 

een nieuw reisdocument

Burgemeester Andere gemeente(n);Ministerie van 

Buitenlandse Zaken;Immigratie en 

Naturalisatie Dienst (IND) (Min. V&J)

Betrokkene; gezaghouder; curator Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Reisdocument aanschrijving Het verstrekken van een aanschrijving 

over de mogelijkheid of noodzaak tot 

aanschaf of vernieuwing van een 

reisdocument

Burgemeester Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Reisdocument vermissing/diefstal Het behandelen van een aangifte van 

vermissing/diefstal reisdocument

Burgemeester Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 

(RvIG) (Min. BZK)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Rijbewijs Het behandelen van een aanvraag voor 

een rijbewijs

Burgemeester Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 

(Min. I&M)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Rijbewijs vermissing/diefstal Het behandelen van een aangifte van 

vermissing/diefstal rijbewijs

Burgemeester Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 

(Min. I&M)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Stamboomonderzoek Het beoordelen van een aanvraag tot 

stamboomonderzoek

College Aanvrager Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Trekkercertificaat Het behandelen van een aanvraag voor 

een trekkercertificaat

Burgemeester Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 

(Min. I&M)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Tweede paspoort Het behandelen van een aanvraag voor 

een tweede paspoort

Burgemeester Andere gemeente(n);Ministerie van 

Buitenlandse Zaken;Immigratie en 

Naturalisatie Dienst (IND) (Min. V&J)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Vaderschapserkenning na geboorte Het behandelen van de 

vaderschapserkenning na geboorte

Ambtenaar van de burgerlijke stand Gemeente waar betrokkene is 

ingeschreven in de BRP; afnemers

Betrokkenen Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Vaderschapserkenning vernietiging Het behandelen van de vernietiging van 

een vaderschapserkenning

Ambtenaar van de burgerlijke stand Rechtbank Betrokkenen Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Vaderschapsontkenning Het behandelen van de ontkenning van 

het vaderschap van de echtgenoot, die is 

overleden vóór de geboorte van het kind

College; ambtenaar van de burgerlijke 

stand

Gemeente waar betrokkene is 

ingeschreven in de BRP; afnemers

Betrokkenen Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Vaderschapsontkenning rechterlijke 

uitspraak

Het verwerken van een rechterlijke 

uitspraak inzake ontkenning of 

vernietiging erkenning van het vaderschap

College; ambtenaar van de burgerlijke 

stand

Rechtbank Betrokkenen Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Het behandelen van een aanvraag voor 

een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

College Centraal Orgaan Verklaring Omtrent 

Gedrag (Min. V&J)

Aanvrager Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Vluchtelingenpaspoort Het behandelen van een aanvraag voor 

een vluchtelingenpaspoort

Burgemeester Ministerie van Buitenlandse Zaken; 

Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) 

(Min. V&J)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Vondeling melding Het behandelen van een aangifte van een 

vondeling

Ambtenaar van de burgerlijke stand Officier van Justitie;Kantonrechter;Andere 

gemeente(n);Ministerie van Veiligheid en 

Justitie

Betrokkene; aangever Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Voornaamswijziging Het behandelen van een 

voornaamswijziging

Ambtenaar van de burgerlijke stand Officier van Justitie;Rechtbank Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Inwoners & Ondernemers / Frontoffice Vreemdelingenpaspoort Het behandelen van een aanvraag 

vreemdelingenpaspoort

Burgemeester Andere gemeente(n);Ministerie van 

Buitenlandse Zaken;Immigratie en 

Naturalisatie Dienst (IND) (Min. V&J)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Organisatie Bezwaar Het behandelen van een bezwaar(schrift) College, burgemeester, gemeenteraad Commisie Bezwaarschriften Indiener bezwaar en derde 

belanghebbenden

Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Organisatie Civielrechtelijke procedure als eiser Het behandelen van een civielrechtelijke 

procedure als eiser

College Rechtbank Belanghebbenden Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Organisatie Civielrechtelijke procedure als gedaagde Het behandelen van een civielrechtelijke 

procedure als gedaagde

College Rechtbank Belanghebbenden Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Organisatie Informatieverstrekking op eigen initiatief Het uitvoeren van informatieverstrekking 

op eigen initiatief

College Belanghebbenden Gewone persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Organisatie Vergunning/ontheffing wijziging Het beoordelen van een aanvraag voor 

het wijzigen van een vergunning of 

ontheffing

College Belanghebbenden Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Organisatie Wob-verzoek Het beoordelen van een verzoek om 

informatie op basis van de Wob (Wet 

openbaarheid van bestuur)

College Aanvrager Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Lozing afvalwater vanuit huishouden 

melding

Het behandelen van de melding van de 

lozing van afvalwater vanuit een 

huishouden

College Omgevingsdiensten Melder, externe adviseurs Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Plannen en 

Projecten

Beheersverordening 

buitentoepassingsverklaring

Het behandelen van een aanvraag voor 

een buitentoepassingsverklaring van een 

beheersverordening op grond van de Wro

College Betrokkenen Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Plannen en 

Projecten

Bouwgrond of nieuwbouwwoning uitgifte Het behandelen van een aanvraag voor 

het uitgeven, verkopen en toewijzen van 

bouwgrond of een nieuwbouwwoning

College Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Overeenkomst
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Ruimtelijke Ontwikkeling / Plannen en 

Projecten

Planschadevergoeding Het beoordelen van een aanvraag voor 

een planschadevergoeding

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Plannen en 

Projecten

Principeverzoek bestemmingsplanwijziging Het beoordelen van een principeverzoek 

voor een bestemmingsplanwijziging

College Aanvrager Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Aanlijn- en muilkorfgebod Het uitvoeren van het opleggen van een 

aanlijn- en muilkorfgebod

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; eigenaar van de hond Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Afmeren vaartuig ontheffing Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod op het 

afmeren van een vaartuig

College Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Bijenhouden ontheffing Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod op het 

houden van bijen

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Binnentreden woning Het bevoegd zijn tot het binnentreden in 

een woning zonder toestemming van de 

bewoner

Burgemeester Toezichthouder VTH Bewoner; toezichthouder; jurist VTH Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Braderievergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een braderievergunning

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Collectevergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een collectevergunning

Burgemeester; college Politie;Centraal Bureau Fondsenwerving 

(CBF), kruisjlijst

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Dagplaatsvergunning markt Het beoordelen van een aanvraag voor 

een dagplaatsvergunning op een markt

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Demonstratie melding Het beoordelen van een melding voor het 

houden van een demonstratie

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Dienstverlening op of aan de openbare 

weg vergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een vergunning om diensten te verlenen 

op of aan de openbare weg

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Drank en horeca in paracommerciële 

instelling vergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een vergunning voor drank en horeca in 

een paracommerciële instelling

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone, bijzondere en strafrechtelijke 

persoonsgegevens

Wet

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Drank- en horecavergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een drank- en horecavergunning

Burgemeester Politie; Bureau Bibob (Min. V&J), Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone, bijzondere en strafrechtelijke 

persoonsgegevens

Wet

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Drank- en horecawet ontheffing Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod zwak-

alcoholhoudende drank te schenken 

buiten een horeca-inrichting 

Burgemeester Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Drankvergunning alcoholvrije dranken Het beoordelen van een aanvraag voor 

een vergunning voor het bedrijfsmatig 

verstrekken van alcoholvrije dranken

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Evenement melding Het behandelen van een evenement 

melding

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; gemachtigde; 

belanghebbende; organisator

Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Evenementenvergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een evenementenvergunning

Burgemeester Diversen Aanvrager; gemachtigde; 

belanghebbende; organisator

Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Evenementenverkeersregelaar aanstelling Het beoordelen van het verzoek voor een 

aanstelling tot evenementen-

verkeersregelaar

College Stichting Verkeersregelaars Nederland 

(SVNL)

Betrokkene Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Gebruiksmelding brandveilig gebruik Het beoordelen van een gebruiksmelding 

brandveilig gebruik

College Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Geluidswagen ontheffing Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod op het 

gebruik van een geluidswagen

College Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Handhaving door gemeente Het uitvoeren van de handhaving van wet- 

en regelgeving door de gemeente

Burgemeester; college Aanvrager; overtreder Aanvrager; gemachtigde; 

belanghebbende; overtreder

Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Handhavingsverzoek Het beoordelen van een 

handhavingsverzoek

Burgemeester; college Aanvrager; overtreder Aanvrager; gemachtigde; overtreder Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Hinderlijke of schadelijke dieren houden 

ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod op het 

houden van hinderlijke of schadelijke 

dieren 

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; gemachtigde; overtreder Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Horeca toezicht Het uitvoeren van het toezicht op een 

horecagelegenheid

Burgemeester; college Politie; Buitengewoon 

opsporingsambtenaren

Betrokkene; gemachtigde Gewone persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Horeca-inrichting exploitatievergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een vergunning voor de exploitatie van 

een horeca-inrichting

Burgemeester Diversen Exploitant; aanvrager; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Horeca-inrichting wijziging leidinggevende 

melding

Het beoordelen van een melding van de 

wijziging of bijschrijven van een 

leidinggevende van een horeca-inrichting

Burgemeester; college Diversen Exploitant; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Incidentele festiviteit melding Het behandelen van de melding van een 

incidentele festiviteit

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; gemachtigde; 

belanghebbende; organisator

Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Inzamelingsvergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een inzamelingsvergunning (kleding- en 

schoeisel en andere goederen)

Burgemeester Politie; Centraal Bureau Fondsenwerving 

(CBF)

Aanvrager; gemachtigde; 

belanghebbende; organisator

Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Kabel- en leidingvergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een vergunning voor het aanleggen, 

beheren en onderhouden van een kabel 

of leiding

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; gemachtigde; 

belanghebbende; organisator

Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Kampeerontheffing buiten erkende 

kampeerinrichting

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing voor het kamperen buiten 

een erkende kampeerinrichting

Burgemeester Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak
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Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Kampeervergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een kampeervergunning

Burgemeester; college Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Klein kansspel vergunning Het beoordelen van een melding van het 

houden van een klein kansspel

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Loterijvergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een loterijvergunning

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Seksinrichting exploitatievergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een vergunning tot exploitatie van een 

seksinrichting

College Politie; Omgevingsdienst; GGD; Bureau 

Bibob (Min. V&J)

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone, bijzondere en strafrechtelijke 

persoonsgegevens

Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Sloopmelding Het beoordelen van een sloopmelding College Regionale Uitvoeringsdienst; 

Omgevingsdienst

Aanvrager; gemachtigde; externe 

adviseurs 

Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Snuffelmarktvergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een vergunning tot het houden van een 

snuffelmarkt

Burgemeester Diversen Aanvrager; gemachtigde; organisator Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Spandoekvergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een spandoekvergunning

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; gemachtigde; organisator Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Speelautomaten 

aanwezigheidsvergunning

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een vergunning voor de aanwezigheid van 

speelautomaten

Burgemeester; college Bureau Bibob (Min. V&J); diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Speelgelegenheid exploitatievergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een vergunning voor de exploitatie van 

een speelhal of speelgelegenheid

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Standplaats weekmarkt vergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een vergunning voor een standplaats op 

de weekmarkt

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; gemachtigde; organisator Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Standplaatsvergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een standplaatsvergunning

Burgemeester Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Stookontheffing Het beoordelen van een aanvraag voor 

een stookontheffing

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Straatartiest ontheffing Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod op het 

verrichten van activiteiten als straatartiest

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Strandpaviljoen exploitatievergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een vergunning voor de exploitatie van 

een strandpaviljoen

Burgemeester; college Politie Exploitant; aanvrager; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Tijdelijke gebruiksvergunning 

brandveiligheid

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een tijdelijke gebruiksvergunning in het 

kader van de brandveiligheid

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Ventvergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod om te 

venten

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Vergunning/ontheffing intrekking Het uitvoeren van de intrekking van een 

vergunning of ontheffing

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Verkeersbrigadier aanstelling Het beoordelen van een verzoek voor een 

aanstelling tot verkeersbrigadier

Burgemeester Aanvrager; betrokkene; belanghebbende Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Verklaring van geen bezwaar Het behandelen van een aanvraag voor 

een verklaring van geen bezwaar

Burgemeester Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Verkoopdemonstratie vergunning Het beoordelen van een aanvraag voor 

een vergunning tot het houden van een 

verkoopdemonstratie

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Voertuig verwijdering Het uitvoeren van het verwijderen van 

een voertuig

Burgemeester; college Toezichthouder VTH, Boa's Milieupolitie Eigenaar van het voertuig Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Voertuigen verkoop openbare weg 

ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod op het te 

koop aanbieden van voertuigen op de 

openbare weg

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Voorwerp op of aan de weg plaatsen 

ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod een 

voorwerp op of aan de weg te plaatsen

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

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

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; gemachtigde; 

belanghebbende; melder

Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Vreugdevuur paasvuur of 

kerstboomverbranding ontheffing

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod op het 

ontsteken van vreugde-, of paasvuur of 

kerstboomverbranding

Burgemeester Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

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

Burgemeester Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Wedstrijd op weg ontheffing Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod een 

wedstrijd te houden op de weg

Burgemeester Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

Ruimtelijke Ontwikkeling / Vergunningen, 

toezicht en handhaving

Zondagsrust verstoren ontheffing Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod om de 

zondagsrust te verstoren

Burgemeester; college Diversen Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Jeugd Individuele jeugdhulpvoorziening Het beoordelen van een aanvraag voor 

een individuele jeugdhulpvoorziening

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Jeugd Individuele jeugdhulpvoorziening 

beëindiging

Het uitvoeren van een beëindiging van 

een jeugdhulpvoorziening

College Centraal Administratie Kantoor (CAK) Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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SamenLeven/Jeugd Jeugdhulpmelding spoedeisend Het behandelen van een spoedeisende 

melding voor jeugdhulp

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Jeugd Jeugdhulpmelding uit samenleving Het behandelen van een 

jeugdhulpmelding uit de samenleving

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Jeugd Jeugdhulpmelding van professional Het behandelen van een 

jeugdhulpmelding van een professional

College Arts Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Jeugd Jeugdhulpverleningsplan hercontrole Het uitvoeren van een hercontrole van 

een jeugdhulpverleningsplan

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Jeugd Jeugdhulpvoorziening verleend door 

professional

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een beschikking voor een 

jeugdhulpvoorziening verleend door een 

professional

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Jeugd Jeugdhulpvraag melding Het behandelen van een melding van een 

jeugdhulpvraag van een jeugdige of zijn 

ouders

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Jeugd Leerlingenvervoer Het beoordelen van een aanvraag voor 

leerlingenvervoer

College Vervoerder; Medisch adviseur Leerling en aanvrager Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Jeugd Pleegkind melding Het behandelen van een melding van 

verzorging, vertrek of overlijden van een 

pleegkind

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie BBZ aanvraag Het beoordelen van een aanvraag voor 

bijstand voor een zelfstandige (Bbz)

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie BBZ ander fraudesignaal Het onderzoeken van andere 

fraudesignalen BBZ

College Openbaar Ministerie;UWV Werkbedrijf 

(Min. SZW)

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie BBZ bestuurlijke boete oplegging Het onderzoeken van de oplegging van 

een bestuurlijke boete in verband met de 

bijstand voor zelfstandigen

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie BBZ betaling Het verwerken van een betaling van de 

BBZ-uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie BBZ bijzonder onderzoek Het uitvoeren van een bijzonder 

onderzoek BBZ

College UWV Werkbedrijf (Min. SZW) Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie BBZ boeteonderzoek Het uitvoeren van een boeteonderzoek 

BBZ

College UWV Werkbedrijf (Min. SZW) Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie BBZ incassoprocedure Het uitvoeren van een incassoprocedure  

voor de terugvordering van de 

bijstandsuitkering voor zelfstandigen

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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SamenLeven/Participatie BBZ mutatieonderzoek Het uitvoeren van een mutatieonderzoek 

BBZ

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie BBZ onderzoek daadwerkelijke 

bedrijfsbeëindiging

Het uitvoeren van een onderzoek naar de 

daadwerkelijke bedrijfsbeëindiging BBZ

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie BBZ onderzoek definitieve vaststelling Het uitvoeren van een onderzoek voor de 

definitieve vaststelling BBZ

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie BBZ onderzoek levensvatbaarheid 

startende onderneming of beroep

Het uitvoeren van een onderzoek wat 

betreft de levensvatbaarheid van een 

startende onderneming of beroep BBZ

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie BBZ samenloopsignaal Het verwerken van samenloopsignalen 

BBZ

College Openbaar Ministerie Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie BBZ terugvordering debiteurenonderzoek Het uitvoeren van een 

debiteurenonderzoek in verband met de 

terugvordering van de bijstand voor 

zelfstandigen

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie BBZ terugvorderingsonderzoek Het uitvoeren van een 

terugvorderingsonderzoek BBZ

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand aanvraag Het beoordelen van een aanvraag voor 

algemene bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand ander fraudesignaal Het onderzoeken van ander fraudesignaal 

met betrekking tot de algemene bijstand

College Openbaar Ministerie;UWV Werkbedrijf 

(Min. SZW)

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand beëindigingsonderzoek Het uitvoeren van een onderzoek om de 

algemene bijstand te beëindigen

College UWV Werkbedrijf (Min. SZW) Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand bestuurlijke boete oplegging Het uitvoeren van de oplegging van een 

bestuurlijke boete in verband met de 

algemene bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand betaling Het verwerken van een betaling van de 

algemene bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand bijzonder onderzoek Het uitvoeren van een bijzonder 

onderzoek met betrekking tot de 

algemene bijstand

College UWV Werkbedrijf (Min. SZW) Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand derdenbeslag Het uitvoeren van een beslaglegging door 

een derde op de algemene bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand incassoprocedure Het uitvoeren van een incassoprocedure 

voor de terugvordering van algemene 

bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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SamenLeven/Participatie Bijstand kasbetaling Het verrichten van kasbetalingen met 

betrekking tot de algemene bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand maatregel oplegging Het onderzoeken van de oplegging van 

een maatregel met betrekking tot de 

algemene bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand mutatieonderzoek Het uitvoeren van een mutatieonderzoek 

met betrekking tot de algemene bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand rechtmatigheid heronderzoek Het uitvoeren van een heronderzoek naar 

rechtmatigheid met betrekking tot de 

algemene bijstand

College Openbaar Ministerie;UWV Werkbedrijf 

(Min. SZW)

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand rechtmatigheidsformulier Het verwerken van 

rechtmatigheidsformulieren voor de 

algemene bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand samenloopsignaal Het verwerken van samenloopsignalen 

met betrekking tot de algemene bijstand

College Openbaar Ministerie Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand terugvordering 

debiteurenonderzoek

Het uitvoeren van een 

debiteurenonderzoek in verband met de 

terugvordering van de algemene bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand terugvorderingsonderzoek Het uitvoeren van een 

terugvorderingsonderzoek met betrekking 

tot de algemene bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand verhaal debiteurenonderzoek Het uitvoeren van een 

terugvorderingsonderzoek met betrekking 

tot de algemene bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand verhaalsonderzoek Het uitvoeren van een verhaalsonderzoek 

met betrekking tot de algemene bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijstand voorschot Het beoordelen van een aanvraag voor 

een voorschot op de algemene bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijzondere bijstand aanvraag Het beoordelen van een aanvraag voor 

individuele bijzondere bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijzondere bijstand bestuurlijke boete 

oplegging

Het uitvoeren van de oplegging van een 

bestuurlijke boete in verband met de 

bijzondere bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijzondere bijstand incassoprocedure Het uitvoeren van een incassoprocedure 

voor de terugvordering van bijzondere 

bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijzondere bijstand op basis van 

groepskenmerken

Het beoordelen van een aanvraag voor 

individuele bijzondere bijstand op basis 

van groepskenmerken

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting



AFDELING/TEAM           TAAK/PRODUCT/DIENST VERWERKINGS- DOELEINDEN    VERWERKINGS- VERANT-

WOORDELIJKEN  

CATEGORIE ONTVANGERS VAN 

GEGEVENS

CATEGORIE PERSONEN                 CATEGORIE GEGEVENS  GRONDSLAG VERWERKING 

PERSOONS- GEGEVENS

SamenLeven/Participatie Bijzondere bijstand rechtmatigheid 

heronderzoek

Het uitvoeren van een heronderzoek naar 

rechtmatigheid van de bijzondere bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijzondere bijstand terugvordering 

debiteurenonderzoek

Het uitvoeren van een 

debiteurenonderzoek in verband met de 

terugvordering van de bijzondere bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Bijzondere bijstand voorschot Het beoordelen van een aanvraag voor 

een voorschot op de bijzondere bijstand

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Collectieve aanvullende zorgverzekering Het beoordelen van een aanvraag voor 

een collectieve aanvullende 

zorgverzekering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Inburgeringsplicht ontheffing Het behandelen van een aanvraag voor 

een ontheffing op de inburgeringsplicht

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Inburgeringstraject Het laten deelnemen van burgers aan een 

inburgeringstraject

College Regionaal Opleidings Centrum (ROC) Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Individuele inkomenstoeslag Het beoordelen van een aanvraag voor 

een individuele inkomenstoeslag

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Individuele studietoeslag Het beoordelen van een aanvraag voor 

een individuele studietoeslag

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW aanvraag Het beoordelen van een aanvraag voor 

een IOAW-uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW ander fraudesignaal Het onderzoeken van andere 

fraudesignalen IOAW

College Openbaar Ministerie;UWV Werkbedrijf 

(Min. SZW)

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW beëindigingsonderzoek Het uitvoeren van een 

beëindigingsonderzoek IOAW

College UWV Werkbedrijf (Min. SZW) Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW bestuurlijke boete oplegging Het uitvoeren van de oplegging van een 

bestuurlijke boete in verband met een 

IOAW-uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW betaling Het verwerken van een betaling van de 

IOAW-uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW bijzonder onderzoek Het uitvoeren van een bijzonder 

onderzoek IOAW

College UWV Werkbedrijf (Min. SZW) Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW boeteonderzoek Het uitvoeren van een boeteonderzoek 

IOAW

College UWV Werkbedrijf (Min. SZW) Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting



AFDELING/TEAM           TAAK/PRODUCT/DIENST VERWERKINGS- DOELEINDEN    VERWERKINGS- VERANT-

WOORDELIJKEN  
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SamenLeven/Participatie IOAW derdenbeslag Het uitvoeren van een beslaglegging door 

een derde op de IOAW-uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW incassoprocedure Het uitvoeren van een incassoprocedure 

voor de terugvordering van de IOAW-

uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW kasbetaling Het verrichten van kasbetalingen IOAW College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW maatregel oplegging Het onderzoeken van de oplegging van 

een maatregel met betrekking tot de 

IOAW-uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW mutatieonderzoek Het uitvoeren van een mutatieonderzoek 

IOAW

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW rechtmatigheid heronderzoek Het uitvoeren van een heronderzoek naar 

rechtmatigheid IOAW

College Openbaar Ministerie;UWV Werkbedrijf 

(Min. SZW)

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW rechtmatigheidsformulier Het verwerken van 

rechtmatigheidsformulieren IOAW

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW samenloopsignaal Het verwerken van samenloopsignalen 

IOAW

College Openbaar Ministerie Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW terugvordering 

debiteurenonderzoek

Het uitvoeren van een 

debiteurenonderzoek in verband met de 

terugvordering van een IOAW-uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW terugvorderingsonderzoek Het uitvoeren van een 

terugvorderingsonderzoek IOAW

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAW voorschot Het beoordelen van een aanvraag voor 

een voorschot op de IOAW

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ aanvraag Het beoordelen van een aanvraag voor 

een IOAZ-uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ ander fraudesignaal Het onderzoeken van andere 

fraudesignalen IOAZ

College Openbaar Ministerie;UWV Werkbedrijf 

(Min. SZW)

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ beëindigingsonderzoek Het uitvoeren van een 

beëindigingsonderzoek IOAZ

College UWV Werkbedrijf (Min. SZW) Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ bestuurlijke boete oplegging Het uitvoeren van de oplegging van een 

bestuurlijke boete in verband met een 

IOAZ-uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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SamenLeven/Participatie IOAZ betaling Het verwerken van een betaling van de 

IOAZ-uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ bijzonder onderzoek Het uitvoeren van een bijzonder 

onderzoek IOAZ

College UWV Werkbedrijf (Min. SZW) Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ boeteonderzoek Het uitvoeren van een boeteonderzoek 

IOAZ

College UWV Werkbedrijf (Min. SZW) Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ derdenbeslag Het uitvoeren van een beslaglegging door 

een derde op de IOAZ-uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ incassoprocedure Het uitvoeren van een incassoprocedure 

voor de terugvordering van de IOAZ-

uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ kasbetaling Het verrichten van een kasbetaling IOAZ College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ maatregel oplegging Het onderzoeken van de oplegging van 

een maatregel met betrekking tot de 

IOAZ-uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ mutatieonderzoek Het uitvoeren van een mutatieonderzoek 

IOAZ

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ rechtmatigheid heronderzoek Het uitvoeren van een heronderzoek naar 

rechtmatigheid IOAZ

College Openbaar Ministerie;UWV Werkbedrijf 

(Min. SZW)

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ rechtmatigheidsformulier Het verwerken van 

rechtmatigheidsformulieren IOAZ

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ samenloopsignaal Het verwerken van samenloopsignalen 

IOAZ

College Openbaar Ministerie Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ terugvordering debiteurenonderzoek Het uitvoeren van een 

debiteurenonderzoek in verband met de 

terugvordering van een IOAZ-uitkering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ terugvorderingsonderzoek Het uitvoeren van een 

terugvorderingsonderzoek IOAZ

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie IOAZ voorschot Het beoordelen van een aanvraag voor 

een voorschot op de IOAZ

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Krediethypotheek Het beoordelen van een aanvraag voor 

een krediethypotheek

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak
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SamenLeven/Participatie Maatschappelijke participatie subsidie Het beoordelen van een aanvraag voor 

een subsidie voor maatschappelijke 

participatie

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Publiekrechtelijke taak

SamenLeven/Participatie Minimaregeling aanvraag Het beoordelen van een aanvraag 

minimaregelingen

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Minimaregeling betaling Het verwerken van een betaling van een 

minimaregeling

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Pandrecht vestiging Het behandelen van een verzoek tot 

vestiging van een pandrecht

College Belastingdienst (Min. FIN) Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Overeenkomst

SamenLeven/Participatie Re-integratie hercontrole Het uitvoeren van de hercontrole van het 

plan van aanpak voor re-integratie van 

een uitkeringsgerechtigde

College Regionaal Werkbedrijf Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Re-integratie plan van aanpak Het behandelen van het opstellen van een 

plan van aanpak voor de re-integratie van 

een uitkeringsgerechtigde

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Re-integratievoorziening beschut werken Het beoordelen van een aanvraag voor 

een re-integratievoorziening beschut 

werken

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Re-integratievoorziening 

detacheringsbaan

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een re-integratievoorziening 

detacheringsbaan

College Regionaal Werkbedrijf Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Re-integratievoorziening jobcoach Het beoordelen van een aanvraag voor 

een re-integratievoorziening jobcoach

College Regionaal Werkbedrijf Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Re-integratievoorziening 

loonkostensubsidie

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een re-integratievoorziening 

loonkostensubsidie

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Re-integratievoorziening no-risk polis Het beoordelen van een aanvraag voor 

een re-integratievoorziening no-risk polis

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Re-integratievoorziening ondersteuning 

leer-werktraject

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een re-integratievoorziening 

ondersteuning van een leer-werktraject

College Regionaal Werkbedrijf Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Re-integratievoorziening participatieplaats Het beoordelen van een aanvraag voor 

een re-integratievoorziening 

participatieplaats

College Regionaal Werkbedrijf Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Re-integratievoorziening scholing Het beoordelen van een aanvraag voor 

een re-integratievoorziening scholing

College Regionaal Werkbedrijf Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Re-integratievoorziening sociale activering Het beoordelen van een aanvraag voor 

een re-integratievoorziening sociale 

activering

College Regionaal Werkbedrijf Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting
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SamenLeven/Participatie Re-integratievoorziening uitstroompremie Het beoordelen van een aanvraag voor 

een re-integratievoorziening 

uitstroompremie

College Regionaal Werkbedrijf Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Re-integratievoorziening werkstage Het beoordelen van een aanvraag voor 

een re-integratievoorziening werkstage

College Regionaal Werkbedrijf Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Schuldhulpverlening aanvraag Het beoordelen van een aanvraag 

schuldhulpverlening

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Schuldhulpverlening hercontrole Het uitvoeren van de hercontrole van het 

betaalplan schuldhulpverlening

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Schuldhulpverlening schuldregeling 

beëindiging

Het beëindigen van de schuldregeling 

schuldhulpverlening

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Schuldhulpverlening schuldregeling 

nazorg

Het uitvoeren van activiteiten ter nazorg 

van een hulpverleningstraject 

schuldhulpverlening

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Schuldhulpverlening WSNP-verklaring Het beoordelen van een aanvraag voor 

een WSNP-verklaring schuldhulpverlening

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Statushouder huisvesting Het behandelen van een aanvraag voor 

de huisvesting van een statushouder

College Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) 

(Min. V&J)

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Uitkeringsgerechtigde inkomstenvrijlating 

medisch urenbeperkt

Het beoordelen van een aanvraag van 

een uitkeringsgerechtigde voor de 

inkomstenvrijlating medisch urenbeperkt

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie 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

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/Participatie Uitkeringsgerechtigde vakantie 

toestemming

Het beoordelen van een verzoek van een 

uitkeringsgerechtigde om op vakantie te 

mogen gaan

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Mantelzorgwaardering Het behandelen van een aanvraag voor 

een mantelzorgwaardering

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Ondersteuningsvraag melding Het behandelen van een melding van een 

ondersteuningsvraag

College Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone, bijzondere en strafrechtelijke 

persoonsgegevens

Wet

SamenLeven/WMO PGB-ZIN overstap aanvraag Het behandelen van een aanvraag om 

over te stappen van een 

PersoonsGebonden Budget naar Zorg In 

Natura of andersom

College Zorgaanbieders; hulpmiddelenleverancier Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Urgentieverklaring woning Het beoordelen van een aanvraag van 

een urgentieverklaring voor een woning

College Regionale urgentiecommissie Alkmaar, 

medisch adviseur, SVNK

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone, bijzondere en strafrechtelijke 

persoonsgegevens

Wet



AFDELING/TEAM           TAAK/PRODUCT/DIENST VERWERKINGS- DOELEINDEN    VERWERKINGS- VERANT-

WOORDELIJKEN  

CATEGORIE ONTVANGERS VAN 

GEGEVENS

CATEGORIE PERSONEN                 CATEGORIE GEGEVENS  GRONDSLAG VERWERKING 

PERSOONS- GEGEVENS

SamenLeven/WMO Wmo algemene voorziening Het behandelen van een melding voor 

een algemene Wmo voorziening

College Zorgaanbieders 

schoonmaakondersteuning

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Wmo maatwerkvoorziening Het beoordelen van een aanvraag voor 

een Wmo maatwerkvoorziening

College Medisch adviseur, ergotherapeut, 

zorgaanbieders, 

hulpmiddelenleveranciers, aannemers, 

vervoersbedrijf

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Wmo voorziening beëindiging Het uitvoeren van een beëindiging van 

een Wmo voorziening

College Zorgaanbieders; hulpmiddelenleverancier;  

trapliftleverancier; aannemer, 

vervoersbedrijf

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Wmo voorziening begeleiding 

groepsgewijs

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een Wmo voorziening voor groepsgewijze 

begeleiding

College Zorgaanbieders; Medisch adviseur Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Wmo voorziening begeleiding individueel Het beoordelen van een aanvraag voor 

een Wmo voorziening voor individuele 

begeleiding

College Zorgaanbieders; Medisch adviseur Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Wmo voorziening beschermd wonen Het beoordelen van een aanvraag voor 

een Wmo voorziening beschermd wonen

College zorgaanbieders, gemeenten. Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Wmo voorziening herindicatie Het uitvoeren van een herindicatie voor 

een Wmo voorziening

College Zorgaanbieders; Medisch adviseur Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Wmo voorziening huishoudelijke hulp Het behandelen van een aanvraag voor 

een Wmo voorziening huishoudelijke hulp

College Medisch adviseur, zorgaanbieders 

huishoudelijke hulp

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Wmo voorziening kortdurend verblijf Het beoordelen van een aanvraag voor 

een Wmo voorziening respijtzorg

College Zorgaanbieders Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Wmo voorziening rolstoel Het beoordelen van een aanvraag voor 

een Wmo voorziening rolstoel

College Medisch adviseur, ergotherapeut, 

hulpmiddelenleverancier (HMC, Welzorg, 

Jens, Meyra)

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Wmo voorziening vervoer Het beoordelen van een aanvraag voor 

een Wmo voorziening vervoer

College Medisch adviseur, ergotherapeut, 

fysiotherapeut, hulpmiddelenleveranciers, 

aannemers, vervoersbedrijf

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Wmo voorziening voortzetting Het behandelen van een voortzetting van 

een Wmo voorziening

College Zorgaanbieders Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Wmo voorziening woningaanpassing Het behandelen van een aanvraag voor 

een Wmo voorziening woningaanpassing

College Medisch adviseur, ergotherapeut, 

aannemer, trapliftleverancier, 

hulpmiddelenleverancier

Aanvrager; betrokkene; gemachtigde Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting

SamenLeven/WMO Wmo voorziening opvang Het beoordelen van een aanvraag voor 

een Wmo voorziening opvang

College Zorgaanbieders; gemeenten Gewone en bijzondere persoonsgegevens Wettelijke verplichting


