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Relinde de Zwart                       
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Naam verwerking Doel verwerking Verantwoordelijke Persoonsgegevens Rechtmatige Grondslag AVG/WPG
Doorgifte 

buiten EU
AVG of WPG

Aangehaakte gegevens BRP

1.  Informatie leveren aan binnengemeentelijke afnemers m.b.v. de 

aangehaakte gegevens 

2. Dossieraantekeningen ondersteunend ten behoeve van de bijhouding van 

de BRP

B&W

Alle persoonsgegevens die 

voorkomen op de persoonslijst van 

de burger

Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Aanhouding en verhoor Domein I Openbare 

Ruimte

Uitvoering strafrechtelijk onderzoek vervolging o.g.v. de wetten die onder 

domein I vallen ( zie Regeling domeinlijsten buitengewoon 

opsporingsambtenaar; voornamelijk Wabo, Wro, wet Milieubeheer, 

APV/Wegenverkeerswet, wetboek van Strafrecht)

B&W

Persoonsgegevens uit de 

basisregistratie 

personen|Contactgegevens|Identiteit

sbewijs|Foto

Dagelijkse politietaak (artikel 8 WPG)|Gerichte 

verwerkingen (artikel 9 WPG)
Nee WPG

Aansprakelijkstellingen door burgers 
Behandelen van verzoeken tot schadevergoeding van burgers

B&W

NAW|E-

mailadres|Telefoon|Bankrekeningnu

mmer|Kentekens

Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) Nee AVG

Aanvragen incontinentiecontainers
Het verstrekken van incontinentiecontainers

B&W
NAW|Telefoonnummer|Geboorteda

tum|E-mailadres

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Aanwezigheidsvergunning Kansspelautomaten
Behandelen aanvragen vergunning aanwezigheid automaat in horeca

Burgemeester NAW|Telefoonnummer|E-mailadres
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Administratie kwijtscheldingen 
Afhandeling aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

B&W

NAW|BSN|Geboortedatum|Geslach

t|Telefoonnummer|E-

mailadres|Bankrekeningnummer

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Adresbestanden

Het onderhouden van contacten met organisaties en natuurlijke personen 

t.b.v. de uitvoering van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke taken B&W NAW|E-mailadres|Telefoonnummer Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Adresonderzoeken
Actueel houden BRP

B&W NAW|BSN
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Afsprakensysteem
Het maken van afspraken

B&W
Naam|Geslacht|Geboortedatum|Tel

efoonnummer|E-mailadres|BSN
Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Anterieure overeenkomsten
Het aangaan van anterieure overeenkomsten

B&W

NAW|E-

mailadres|Telefoonnummer|Bankgeg

evens

Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b AVG) Nee AVG

APV vergunningen en -ontheffingen
Behandelen van APV aanvragen en ontheffingen

Burgemeester/B&W
NAW (aanvrager)|E-mailadres 

(aanvrager)

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Archief
Archiveren van documenten op grond van de Archiefwet

B&W
De gegevens die deel uitmaken van 

de archiefbescheiden

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)|Taak van algemeen belang of openbaar 

gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)

Nee AVG

AVG
Registratie en afhandeling van verzoeken op grond van de AVG

B&W NAW|E-mailadres|Telefoonnummer Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG
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Basisregistratie personen 

Persoonsregistratie op basis van de Wet basisregistratie personen

Gegevensverstrekking aan afnemers, betrokkenen en derden
B&W

Alle persoonsgegevens die 

voorkomen op de persoonslijst van 

de burger

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Ja AVG

Bedienen alarminstallaties gemeentelijke 

gebouwen

Beveiliging gemeentelijk gebouw
B&W Naam Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Begraafplaatsadministratie
Registratie en administratie van de gemeentelijke begraafplaats

B&W

NAW|BSN|Geslacht|Geboortedatu

m|Telefoonnummer|Relatie 

aanvrager|Datum overlijden

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Bestemmingsplannen
Aanpassen van bestemmingsplan

Raad NAW|E-mailadres|Telefoonnummer
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Bestuurlijke informatie justitiabelen

Beoordelen of maatschappelijke onrust gaat onstaan i.h.k.v. handhaving 

openbare orde en veiligheid en het nemen van preventieve maatregelen Burgemeester

NAW|BSN|Telefoonnummer|E-

mailadres|Geboortedatum|Strafrecht

elijk verleden

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Bezwaarschriftenprocedure
Proces bezwaar 

Burgemeester/B&W

NAW|E-

mailadres|Telefoonnummer|BSN|Ge

zondheid|Strafrechtelijk verleden

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Bezwarenregistratie belastingen 
Registratie en termijnbewaking bezwaarschriften

B&W

NAW|BSN|A-

nummer|Geboortedatum|Geslacht|B

ankrekeningnummer|Burgerlijke 

staat|KvK gegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

BIBOB

Beoordelen integriteit van verzoekers om subsidie of vergunningen op 

grond van de Algemene Plaatselijke Verordening betreffende inrichting of 

bedrijf, de Drank- en horecawet of de Wet Algemene bepalingen 

omgevingsrecht

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de georganiseerde misdaad

Burgemeester/B&W

NAW|BSN|Geboortedatum|Geboor

teplaats|Telefoonnummer|E-

mailadres|Identiteitsbewijs|KvK 

gegevens|Strafrechtelijk verleden

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten 

behoeve van de bestrijding van ondermijning

Bestrijding van ondermijning
B&W NAW

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Buitengewone ambtenaren van de burgerlijke 

stand

1. Registratie BABS'en

2. Registratie voltrekking huwelijken en partnerschappen B&W Naam Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b AVG) Nee AVG

Buurtpreventie 

Uitwisselen van niet persoonsgebonden informatie met bewoners i.h.k.v. 

veiligheid B&W NAW|E-mailadres|Telefoonnummer Publiekrechtelijke taken art. 172 Gemeentewet Nee AVG

Camerabewaking Gemeentehuis

Verzamelen objectief bewijsmateriaal na ontstane schade ten behoeve van 

afhandeling schadeclaims en afhandeling calamiteiten, vastleggen incidenten 

bezoekers centrale hal en inbraakbeveiliging
B&W Beeldmateriaal|Locatie Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG
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Cameratoezicht gemeentewerf

Verzamelen objectief bewijsmateriaal na ontstane schade ten behoeve van 

afhandeling schadeclaims en afhandeling calamiteiten, vastleggen incidenten 

bezoekers en inbraakbeveiliging
B&W Beeldmateriaal Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Cameratoezicht milieustraat

Verzamelen objectief bewijsmateriaal na ontstane schade ten behoeve van 

afhandeling schadeclaims en afhandeling calamiteiten, vastleggen incidenten 

bezoekers en inbraakbeveiliging
B&W Beeldmateriaal Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Centrale gebruikersadministratie (AD)

Centrale complete administratie van medewerkergegevens met 

toegangsrechten B&W
Naam|Telefoonnummer|E-

mailadres|Afdeling|Functie
Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Contractenregister

Overzicht contracten en contracteigenaren om contracten te kunnen 

bewaken B&W Naam|KvK gegevens|Functie Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Datadistributiesysteem

Distributiekanaal en magazijn van diverse basisgegevens voor verschillende 

verwerkingen B&W
Persoonsgegevens uit de 

basisregistratie personen
Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Document Managementsysteem

Registratie, behandeling en afdoening van inkomende, uitgaande en interne 

documenten (zowel digitaal als op papier) B&W

NAW|BSN|Geslacht|Registratienum

mer (ID, paspoort)(aanvrager)|KvK 

gegevens|Naam

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)|Publiekrechtelijke taken art. 172 

Gemeentewet|Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b 

AVG)|Vitaal belang (artikel 6 lid 1 sub d 

AVG)|Taak van algemeen belang of openbaar 

gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)|Gerechtvaardigd 

belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)|Toestemming 

(artikel 6 lid 1 sub a AVG)

Nee AVG

Dossier kopie ID-bewijzen
Uitvoering wet ID-plicht

B&W Kopie ID-bewijs Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG

Drank- en horecavergunningen

Behandelen van aanvragen om vergunningen en ontheffingen i.h.k.v. de 

drank- en horecawet

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de georganiseerde misdaad

Burgemeester

NAW|BSN|Kopie ID-

bewijs|Telefoonnummer|Geboorted

atum|Strafrechtelijk verleden|KvK 

gegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Drukken stembiljetten
Het drukken van 1. stembiljetten en 2. kandidatenlijsten t.b.v. verkiezingen

B&W NAW|Geboortedatum
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Duurzaamheidslening
Aanvraag voor duurzaamheidslening beoordelen

B&W
NAW|Geboortedatum|Telefoonnum

mer|E-mailadres

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Evenementenvergunningen

Het behandelen van een melding (A-evenement) en het verlenen van een 

vergunning (B-evenement) B&W

NAW|E-

mailadres|Telefoonnummer|KvK 

gegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Exchange contactpersonen
Informatie communicatie door medewerkers met contactpersonen

B&W
Naam|E-

mailadres|Telefoonnummer|Functie
Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG
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Exploitatievergunningen

Handhaving soort exploitatie

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de georganiseerde misdaad
Burgemeester

NAW|BSN|Kopie 

legitimatiebewijs|Telefoonnummer|G

eboortedatum|E-mailadres|KvK 

gegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Financiële administratie gemeente Bergeijk 

Betalen van nota's, versturen van nota's, invorderen en bewaken van 

inningen B&W
NAW|BSN|Bankrekeningnummer|Fi

nanciële gegevens|KvK gegevens
Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG

Flexibel cameratoezicht Handhaving

Gebruik maken van Camera's wanneer inwoners zich bedreigd voelen, als 

de situatie op straat onveilig dreigt te worden voor omstanders of 

wanneer er een verdachte situatie is ontstaan om toezicht te houden.
B&W Beeldmateriaal|Locatie Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Gebruik Bodycam bij Handhaving

Gebruik maken van Bodycams wanneer de handhaver (BOA) zich bedreigd 

voelt of als de situatie op straat onveilig dreigt te worden voor 

omstanders.
B&W Beeldmateriaal|Locatie Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Gehandicaptenparkeerkaarten 
Uitvoering regeling gehandicaptenparkeerkaart 

B&W
NAW|BSN|Telefoonnummer|Geboo

rtedatum & plaats|Pasfoto

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Gehandicaptenparkeerplaats
Het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats

B&W
NAW|Geboortedatum|Telefoonnum

mer|E-mailadres|Kentekens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Gemeentelijk vastgoed eigendommenregistratie 

(gebouwen)

Overzicht van actuele contracten die gaan over verkoop en gebruik van 

gemeentelijk vastgoed B&W
NAW|Naam|E-

mailadres|Telefoonnummer
Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b AVG) Nee AVG

Gemeentelijke alarmeringen
Alarmering bij rampen en calamiteiten

B&W
NAW|E-

mailadres|Telefoonnummer|Functie

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Gemeentelijke monumenten

Behandelen van verzoeken tot aanwijzing van een gemeentelijk monument 

of het op eigen initiatief aanwijzen van een gemeentelijk monument B&W

NAW|KvK 

gegevens|Telefoonnummer|E-

mailadres

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Gemeentelijke onderscheidingen

Waarderen namens het college van een persoon met maatschappelijke 

verdiensten met een vrijwilligersonderscheiding of de Eik van Bergeijk B&W

NAW|Geboortedatum|Naam 

partner|Arbeidsgegevens|NAW 

(aanvrager)|Naam Kind(eren)

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Geoweb viewer

Op geografische wijze ontsluiten van informatie die gebruikers nodig 

hebben in het kader van de uitvoering van  publiekrechtelijke taken B&W
NAW|Geboortedatum|Geboortepla

ats|Geslacht|Burgerlijke staat

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Globespotter/Fiseye

Visuele ondersteuning bij de implementatie en het beheer van wetgeving, 

handhaving van openbare orde en veiligheid, ontwikkeling van bouwplannen 

en voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte
B&W

Beeldmateriaal|Kentekens|Bedrijfsge

gevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Handhaving illegale activiteiten

Opsporen en handhaven bij handelen in strijd met WABO, APV en andere 

regelgeving waarvoor het gemeentebestuur het bevoegde gezag is, inclusief 

behandeling bezwaar en beroep
Burgemeester/B&W

NAW|Geboortedatum|Geboortepla

ats|Telefoonnummer|E-mailadres

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG
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Heffingenadministratie 
Heffen van decentrale belastingen

B&W

NAW|BSN|A-

nummer|Geslacht|Geboortedatum|B

ankrekeningnummer|Burgerlijke 

staat|Contactgegevens|KvK gegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Huisvesting van statushouders
Huisvesten van statushouders om te voldoen aan de wettelijke taakstelling

B&W

NAW|BSN|Geboortedatum|Geboor

teplaats|Nationaliteit|Gezinssituatie|

Burgerlijke staat|Verblijfsgegevens 

Naturalisatiegegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Inhuurdesk 
Registratie lopende inhuur en selectie voor nieuwe inhuur

B&W NAW Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b AVG) Nee AVG

Interne controlebestanden

Uitvoering van interne controles conform een controle- en auditplan op de 

door Bergeijk uit te voeren bedrijfsprocessen en verantwoording voor 

accountants
B&W Naam|Geboortedatum|BSN Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG

Intranet
Smoelenboek 

B&W

Naam|Foto|Geslacht|Geboortedatu

m|Locatie|Telefoonnummer|E-

mailadres|Functie|Werk/scholing 

uren/tijden|Afdeling

Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Invordering gemeente Bergeijk

Invorderen van dwangsommen en privaatrechtelijke en publiekrechtelijke 

vorderingen B&W NAW|BSN|Bedrijfsgegevens Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b AVG) Nee AVG

Jeugdgemeenteraad
registratie jeugdraadsleden

Gemeenteraad NAW|E-mailadres|Telefoonnummer
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Jeugdhulp

Integrale aanpak van de ondersteuning aan jeugdigen met complexe 

problematiek GRSK

NAW|BSN|Geboortedatum|Dagbest

eding en 

werk|Opleidinggegevens|Gezondheid

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Jubileaoverzichten: 50, 60 en 70 jarige 

huwelijken en 100 jarigen

Felicitaties van burgemeester en/of wethouder(s) door middel van brief, 

bloemen, persoonlijk bezoek of het plaatsen van een houten bank. Jaarlijkse 

bijeenkomst.
B&W

NAW|Geboortedatum|Burgerlijke 

staat|Huwelijkse staat|Naam 

partner|Datum overlijden

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Klachtenregeling
Registreren en afhandelen klachten

B&W
NAW|Telefoonnummer|E-

mailadres|Gezondheid
Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG
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Koninklijke Onderscheidingen

Belonen van een persoon met zijn inzet voor de maatschappij d.m.v. het 

uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding Burgemeester

NAW|BSN|Foto|Geboortedatum|Ge

boorteplaats|Burgerlijke staat|Naam 

partner|Arbeidsgegevens|Arbeidsverl

eden|NAW 

(aanvrager)|Telefoonnummer 

(aanvrager)|E-mailadres 

(aanvrager)|Handtekening|A-

nummer|Geboortedatum 

partner|Relatie aanvrager

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Landelijk register Kinderopvang

1. Publicatie van kinderopvangvoorzieningen die voldoen aan de wettelijke 

vereisten

2. Behandelen van aanvragen om te worden ingeschreven (of gewijzigd) in 

het Landelijk Register Kinderopvang                                                

3. Lichte handhavingstaken

B&W

NAW 

(aanvrager)|BSN|Telefoonnummer|K

vK gegevens|E-mailadres|Kopie ID-

bewijs

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Leegstandvergunningen
Het behandelen van aanvragen om  leegstandwetvergunningen

Burgemeester
NAW|Geboortedatum|E-

mailadres|Telefoonnummer

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Leerlingenvervoer
Collectieve of individuele voorziening voor het vervoer van leerlingen

B&W

NAW|Geboortedatum|Telefoonnum

mer|E-

mailadres|Bankrekeningnummer

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Leerplicht en voorkomen voortijdig 

schoolverlaten

Uitvoering leerplichtwet en RMC-wet
B&W

NAW|BSN|Telefoonnummer|Geboo

rtedatum|Geslacht|Nationaliteit|Geb

oorteplaats|Burgerlijke 

staat|Gezinssamenstelling

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Lijst medewerkers beperkingen ten behoeve 

van BHV-inzet

Adequaat reageren op het moment van een incident
B&W Naam|Foto|Telefoonnummer Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) Nee AVG

Loterijvergunning
Behandelen aanvragen loterijvergunning

B&W NAW|E-mailadres
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Melding ongewenst gedrag/vermoedelijke 

misstanden

In behandeling nemen van meldingen van ongewenst gedrag/vermoedelijke 

missstanden B&W
In principe worden geen gegevens 

geregistreerd, soms naam in Word
Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG

Meldingenadministratie openbare ruimte
Afhandelen van meldingen openbare ruimte en de voortgangsbewaking

B&W NAW|Telefoonnummer|E-mailadres
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Multiproblem overleg

Signaleren, inzichtelijk maken en kunnen opvolgen van de gemaakte 

afspraken van participatie- en ondersteuningsproblemen bij personen die 

behoren tot de doelgroep van het Mpo.
B&W

NAW|Zorgmelding|Geslacht|Geboo

rtedatum|Gezinsleden|Leeftijd en 

geslacht|Gezondheid|Ras of etnische 

afkomst

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG
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Omgevingsvergunningen Milieubeheer 8.40 

meldingen Gebruiksmeldingen Hogere 

waardebeschikkingen, meldingen en/of overige 

vergunningen fysieke leefomgeving

Het behandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen (inclusief 

vooroverleg en geschilafhandeling), meldingen en/of overige vergunningen 

fysieke leefomgeving

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de georganiseerde misdaad

B&W

NAW|Geboortedatum|BSN|Telefoo

nnummer|E-

mailadres|Bedrijfsgegevens|KvK 

gegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Onderzoek (inclusief huisbezoek en 

gesprekken) naar mogelijk ongeoorloofd 

verzuim Domein III

Uitvoering strafrechtelijk onderzoek vervolging o.g.v. de wetten die onder 

domein III vallen ( zie Regeling domeinlijsten buitengewoon 

opsporingsambtenaar; Leerplichtwet 1969)
B&W

Persoonsgegevens uit de 

basisregistratie 

personen|Contactgegevens|Identiteit

sbewijs|Opleidinggegevens|BSN

Dagelijkse politietaak (artikel 8 WPG)|Gerichte 

verwerkingen (artikel 9 WPG)
Nee WPG

Ontheffing blauwe zone 

Verlenen van ontheffingen om te parkeren met parkeerkaart in een blauwe 

zone B&W NAW|Kentekens
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Ontheffing stookverbod
Behandelen aanvragen ontheffing om te mogen stoken

B&W

NAW (contactpersonen)|E-

mailadres 

(contactpersonen)|telefoonnummer 

(contactpersonen)

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Ontheffingsverklaring Keersopperdreef
Het behandelen van ontheffingsaanvragen

B&W NAW|Telefoonnummer|E-mailadres
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Opmaken proces-verbaal Domein I Openbare 

Ruimte

Uitvoering strafrechtelijk onderzoek vervolging o.g.v. de wetten die onder 

domein I vallen ( zie Regeling domeinlijsten buitengewoon 

opsporingsambtenaar; voornamelijk Wabo, Wro, wet Milieubeheer, 

APV/Wegenverkeerswet, wetboek van Strafrecht)

B&W

Persoonsgegevens uit de 

basisregistratie 

personen|Contactgegevens|Identiteit

sbewijs|Foto

Dagelijkse politietaak (artikel 8 WPG)|Gerichte 

verwerkingen (artikel 9 WPG)
Nee WPG

Opmaken proces-verbaal Domein III

Uitvoering strafrechtelijk onderzoek vervolging o.g.v. de wetten die onder 

domein III vallen ( zie Regeling domeinlijsten buitengewoon 

opsporingsambtenaar; Leerplichtwet 1969)
B&W

Persoonsgegevens uit de 

basisregistratie 

personen|Contactgegevens|Identiteit

sbewijs|Opleidinggegevens|BSN|Gez

ondheid

Dagelijkse politietaak (artikel 8 WPG)|Gerichte 

verwerkingen (artikel 9 WPG)
Nee WPG

Overzicht BHV-ers

Registratie van BHV-ers t.b.v. calamiteiten, om bij te houden wanneer 

iemand op cursus/training moet en voor de betaling van de vergoeding B&W
Naam|Foto|Telefoonnummer|Geboo

rtedatum|Opleidinggegevens
Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG

Overzicht en publicaties gemeenteraad

1. Bedrijfsvoering griffie

2. Publicatie op website 3. openbaarheid van bestuur Gemeenteraad

NAW|Foto|Telefoonnummer|E-

mailadres|Politieke opvattingen 

|Functie

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Ja AVG

Overzichten uit telefooncentrale

Het bijhouden van statistieken met betrekking tot inkomende en uitgaande 

gesprekken B&W

Toestelnummer, datum, tijdstip en 

duur telefoongesprek, 

abonneenummer (in- en uitgaand) 

Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Pacht

Het beheren van gemeentelijke gronden en het opstellen en beheren van 

pachtovereenkomsten die daarop rusten B&W

NAW|Geboortedatum|BSN|KvK 

gegevens|Telefoonnummer|E-

mailadres

Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b AVG) Nee AVG
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Personeelsadministratie
Uitvoering van alle personele aangelegenheden van het personeel

B&W

NAW|Geboortedatum|Geboortepla

ats|Nationaliteit|BSN|Telefoonnumm

er|Burgerlijke 

staat|Arbeidsgegevens|E-

mailadres|Opleidinggegevens|Ziek- 

en betermeldingen|Partner|Kinderen

Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b AVG) Nee AVG

Personeelsdossier
Uitvoering van alle personele aangelegenheden van het personeel

B&W

NAW|Geboortedatum|Geboortepla

ats|Nationaliteit|BSN|Telefoonnumm

er|Burgerlijke 

staat|Arbeidsgegevens|E-

mailadres|Identiteitsbewijs|Opleiding

gegevens|Ziek- en betermeldingen

Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b AVG) Nee AVG

Planologische procedures
Het voeren van planologische procedures

B&W

NAW (aanvrager)|E-mailadres 

(aanvrager)|Telefoonnummer 

(aanvrager)|Handtekening|NAW|E-

mailadres|Telefoonnummer|Naam 

contactgegevens|Bedrijfsgegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Planschade/Nadeelcompensatie
Behandelen aanvragen tegemoetkoming in planschade/nadeelcompensatie

B&W

NAW (aanvrager)|E-mailadres 

(aanvrager)|Telefoonnummer 

(aanvrager)|Handtekening|NAW|E-

mailadres|Naam|Bankrekeningnumm

er|Bedrijfsgegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Principeverzoek
Vooroverleg aanvragen voor bijvoorbeeld afwijken bestemmingsplan

B&W NAW|E-mailadres|Telefoonnummer
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Publicatie bekendmakingen GVOP en CVDR
Publicatie van besluiten en kennisgevingen

B&W Naam|NAW|Geboortedatum
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Ja AVG

Publicatie ingekomen stukken gemeenteraad

Publiceren van de agenda (waaronder ingekomen stukken) aan de 

gemeenteraad en de commissies Gemeenteraad

Persoonsgegevens die door 

betrokkene zijn aangedragen in de 

ingekomen stukken

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Ja AVG

Publicatie nevenfuncties raads- en commissie 

leden

Openbaar maken nevenfuncties zittende raads- en commissieleden en 

voldoen aan artikel 12 Gemeentewet Gemeenteraad
Naam|Functie|Politieke opvattingen 

|Nevenfuncties|Adresgegevens
Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Ja AVG

Register huwelijksdossiers

Verzamelen van gegevens i.v.m. melding voorgenomen huwelijk & 

partnerschap B&W

NAW|Gegevens 

getuigen|Partner|BSN|Geboortedatu

m & plaats|Telefoonnummer|E-

mailadres|Gegevens 

ouders|Nationaliteit|Gegevens (ex) 

partner|Naam trouwambtenaar

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG



Functionaris Gegevensbescherming:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Privacy Officer:                                                                                                    

Relinde de Zwart                       

Femie Snoeks

email: fg@kempengemeenten.nl                                                                                                                                                                            

email: privacy@bergeijk.nl       

Register stembureauleden
Organiseren bemensing van de stembureaus

B&W
NAW|BSN|Geboortedatum|Telefoo

nnummer|E-mailadres|Functie

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Registers Burgerlijke stand
Registers van de burgerlijke stand

B&W

Naam|Datum 

rechtsfeit|Aktenummer|Rechtsfeit|Kl

apperdatum|Gegevens 

ouders|Gegevens getuigen|Gegevens 

vorige huwelijken

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG

Registratie agressiemeldingen en onveilige 

situaties

Registratie en behandeling van agressie 
B&W

Naam|Functie|Afdeling|Datum 

rechtsfeit|Locatie|NAW
Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG

Registratie bedrijfsongevallen
Het registreren van bedrijfsongevallen

B&W

NAW|Geboortedatum|Geslacht|Tel

efoonnummer|E-

mailadres|Nationaliteit|Arbeidsgegev

ens|Medische gegevens|Foto

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG

Registratie naturalisatie- en optieverzoeken

Adviseren van Minister van Veiligheid en Justitie i.v.m. naturalisatie c.a.

Adviseren van de Burgemeester i.v.m. optie B&W

NAW|Geboortegegevens|BSN|Gege

vens ouders|Burgerlijke 

staat|Verblijfsgegevens 

Naturalisatiegegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Registratie van Jongeren in een kwetsbare 

positie (JIKP)

Scheppen van voorwaarden voor jongeren van 12 tot 23 jaar die zijn 

uitgevallen of dreigen uit te vallen (niet op school en geen startkwalificatie) 

om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of 

arbeidsmarktpositie te bereiken.

GRSK

BSN|NAW|Telefoonnummer|E-

mailadres|Geboortedatum|Opleiding

gegevens|Gegevens 

ouders|Werk/scholing 

uren/tijden|Financiële 

gegevens|Hulpverleners|Medische 

gegevens

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG

Registratie verzoeken om bodeminformatie
Registratie verzoeken bodeminformatie

B&W NAW|Telefoonnummer|E-mailadres
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Registratie video- en geluidsbeelden openbare 

bijeenkomsten met de gemeenteraad en de 

commissievergaderingen

Openbare verslaglegging van openbare bijeenkomsten van de 

gemeenteraad en de commissievergaderingen openbaarheid van bestuur Gemeenteraad Naam|Functie|Beeldmateriaal Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Ja AVG

Reisdocumenten voor ingezetenen

Afgifte reisdocumenten 

(inclusief RAAS/fraudebestrijding) (ook voor vreemdelingen en 

vluchtelingen)
Burgemeester

NAW|Geboortedatum & 

plaats|BSN|Pasfoto|Handtekening|Ge

slacht|Naam 

partner|Nationaliteit|Verblijfsgegeve

ns 

Naturalisatiegegevens|Gelaatscan|Le

ngte|Vingerafdruk

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG
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Reisdocumenten voor niet-ingezetenen
Afgifte reisdocumenten voor niet-ingezetenen

Burgemeester

NAW|Geboortedatum & 

plaats|BSN|Gelaatscan|Pasfoto|Lengt

e|Handtekening|Geslacht|Naam 

partner|Nationaliteit|Verblijfsgegeve

ns 

Naturalisatiegegevens|Vingerafdruk

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

RES Workspace Manager
Ter beschikking stellen applicaties

B&W Persoonsgegevens staan niet in RES Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Reserveringen vergaderruimtes
Het reserveren van vergaderruimtes

B&W Naam|E-mailadres Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Salarisadministratie

Berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen, en andere 

daaraan gelieerde betalingen en monitoring op uitkeringen bij ontslag, 

loonbeslag
B&W BSN|Functie Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b AVG) Nee AVG

Schadeverhaal 
Verhalen van schade die aangebracht is aan gemeentelijke eigendommen

B&W NAW|E-mailadres|Telefoonnummer Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Selecties BRP
Selecties uit de BRP t.b.v. enquetes, onderzoek en aanschrijven inwoners

B&W NAW|Geslacht|Leeftijd
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

SIM-kaartenbestand

Communicatie mogelijk maken door middel van mobiele telefonie

Registratie van simkaarthouders B&W Naam|Telefoonnummer Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Sjabloonbeheer brieven
Pre-fill van gegevens voor brieven en (interne) documenten

B&W
Naam|Handtekening|Voorletters 

(medewerker)|Geslacht|Functie
Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Staande houding Domein I Openbare Ruimte

Strafrechtelijk onderzoek vervolging o.g.v. de wetten die onder domein I 

vallen (zie Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar; 

voornamelijk Wabo, Wro, wet Milieubeheer, APV/Wegenverkeerswet, 

wetboek van Strafrecht)

B&W

Persoonsgegevens uit de 

basisregistratie 

personen|Contactgegevens|Identiteit

sbewijs|Foto

Dagelijkse politietaak (artikel 8 WPG)|Gerichte 

verwerkingen (artikel 9 WPG)
Nee WPG

Standplaatsvergunningen

Behandelen aanvragen voor standplaatsvergunningen in het kader van de 

uitvoering van het standplaatsenbeleid B&W
NAW|Telefoonnummer|E-

mailadres|KvK|Bedrijfsgegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Subsidie duurzame energie
Het behandelen van subsidieaanvragen m.b.t. duurzame energie

B&W
NAW|Kopie ID-

bewijs|BSN|Financiële gegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Subsidies ca.

Behandelen van verzoeken om subsidie ca. zoals te vinden in de Algemene 

Subsidie Verordening B&W

NAW|Telefoonnummer|E-

mailadres|Bankrekeningnummer|KvK 

gegevens|Werk/scholing uren/tijden

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Subsidies gemeentelijke monumenten
Het verstrekken van subsidie ten behoeve van gemeentelijke monumenten

B&W
NAW|Bankrekeningnummer|Telefoo

nnummer|E-mailadres

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Terugkeerbegeleiding ex-gedetineerden

Ondersteunen van ex-gedetineerden bij terugkeer naar arbeid en 

maatschappij Burgemeester NAW|BSN|Telefoonnummer
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG
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Tijdelijk huisverbod

Uithuisplaatsing bij huiselijk geweld en monitoring en informatieuitwisseling 

opgelegde huisverboden Burgemeester

NAW|BSN|Geboortedatum|Geslach

t|Telefoonnummer|Strafrechtelijk 

verleden|Kinderen

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Tijdregistratie
Registreren van tijd en aanwezigheid medewerkers

B&W

Naam|Foto|E-

mailadres|Telefoonnummer|Dienst/af

deling/team|Werk/scholing 

uren/tijden|Ziek- en betermeldingen

Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Toegang gebouw
Toegang tot het gebouw via druppel

B&W Naam Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

TopdeskRegistratie (systeem)storingen, ed. 

Registratie van (systeem)storingen, problemen hard-/sofware, aanvragen 

autorisaties door servicedesk, wijzigingsbeheer, configuratiebeheer B&W
Naam|Telefoonnummer|E-

mailadres|Afdeling
Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Nee AVG

Uitvoering afvalbeleid

Het uitvoeren van het gemeentelijk afvalbeleid (meldingen en klachten): 

milieupassen, containers en ook klachten door (MIC) B&W Adresgegevens|E-mailadres
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Uitvoering Participatiewet, BBZ,  IOAW, IOAZ, 

WMO & Schuldhulpverlening

Uitvoering van de wetgeving, inclusief fraudebestrijding en bezwaar en 

beroep GRSK

NAW|BSN|Gezinssituatie|Uitkerings

gegevens|Participatieprobleem 

(aanvrager)|Bankrekeningnummer|M

edische gegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Uitvoering Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg (Wet Wvggz)

Administratieve afhandeling van verplichte zorg in de ggz in het kader van 

de Wet Wvggz College van B&W

NAW|E-

mailadres|Telefoonnummer|Medisch

e gegevens|Strafrechtelijk verleden

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Uitwisseling gegevens RIEC

Bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, 

bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen Burgemeester

NAW|BSN|Telefoonnummer|E-

mailadres|Geboortedatum|Geboorte

plaats|Uitkeringsgegevens|Vergunnin

gspecifieke gegevens|Strafrechtelijk 

verleden

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Vergunningen kabels en leidingen
Behandelen aanvragen vergunningen kabels en leidingen

B&W
NAW|Telefoonnummer|E-

mailadres|KvK gegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Verhuur, erfpacht en ingebruikgeving van grond

Het beheren van gemeentelijke gronden en het opstellen en beheren van 

overeenkomsten die daarop rusten B&W

NAW|Geboortedatum|KvK 

gegevens|Telefoonnummer|E-

mailadres

Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b AVG) Nee AVG

Verklaringen omtrent gedrag
Het behandelen van aanvragen voor een verklaring omtrent het gedrag

Burgemeester

NAW|BSN|Geboortedatum & 

plaats|Nationaliteit|Functie|Telefoon

nummer|E-

mailadres|Handtekening|Gegevens 

werkgever

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Verkoop kavels en verkoop en ingebruikgeving 

restgroen

Het aangaan van overeenkomsten voor de verkoop van kavels en voor de 

verkoop en ingebruikgeving van restgroen B&W
NAW|Geboortedatum|Geboortepla

ats|Telefoonnummer|E-mailadres
Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b AVG) Nee AVG

Verloren en gevonden voorwerpen
Afhandelen aangiften van gevonden en verloren voorwerpen

B&W NAW|Telefoonnummer|E-mailadres
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG
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Verwerking van rijbewijsaanvragen, inhoudingen 

en vermissingen

Verwerking van rijbewijsaanvragen, inhoudingen en vermissingen (inclusief 

fraudebestrijding) Burgemeester

NAW|BSN|Handtekening|Pasfoto|G

eboortedatum & 

plaats|Nationaliteit|Medische 

gegevens|Verblijfsgegevens 

Naturalisatiegegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Verzendlijst persberichten en  telefoonlijst 

media

Verzenden van persberichten naar lokale, regionale en landelijke media en 

het onderhouden van contacten met media B&W
Naam|Telefoonnummer|E-

mailadres|Bedrijfsnaam
Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Ja AVG

Voortgangsregistratie beroep en hoger beroep
Voortgangsmonitoring en registratie beroepsprocedures

B&W NAW

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)|Publiekrechtelijke taken art. 172 

Gemeentewet|Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b 

AVG)|Vitaal belang (artikel 6 lid 1 sub d 

AVG)|Taak van algemeen belang of openbaar 

gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)|Gerechtvaardigd 

belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)|Toestemming 

(artikel 6 lid 1 sub a AVG)

Nee AVG

Waardebepaling en gegevensbeheer
Waardering Onroerende Zaken

B&W

NAW|BSN|A-

nummer|Geslacht|Geboortedatum|B

ankrekeningnummer|Burgerlijke 

staat|KvK gegevens

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Webcare

Beantwoorden van vragen van burgers  of reageren op opmerkingen van 

burgers B&W Contactgegevens
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Ja AVG

Website gemeente  Dienstverleningskanaal (e-

formulieren)

Het verlenen van diensten via de gemeentelijke website
B&W

NAW|BSN|Geboortedatum|Telefoo

nnummer|E-mailadres

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Website gemeente Bergeijk

Publiceren van informatie over de gemeente gericht op de vraag van de 

burger B&W Gemeenteraad

NAW|Foto|Functie|Politieke 

opvattingen |Telefoonnummer|E-

mailadres

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Ja AVG

Werken in Zuidoost-Brabant

Ontvangen van sollicitaties op vacatures. Kandidaat plaatst hier 

motivatiebrief en cv met persoonsgegevens. Doel is selectie maken voor 

sollicitatiegesprekken
B&W NAW|E-mailadres|Telefoonnummer Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b AVG) Nee AVG

Werving en selectie
Werving en selectie van medewerkers

B&W NAW|E-mailadres|Telefoonnummer Overeenkomst (artikel 6 lid1 sub b AVG) Nee AVG

Wet hergebruik overheidsinformatie

Registratie en afhandeling verzoeken op grond van Wet hergebruik 

overheidsinformatie B&W NAW|E-mailadres|Telefoonnummer Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG

Wet inburgering
Uitvoering Wet inburgering, inclusief handhaving

GRSK NAW|BSN|Opleidinggegevens
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG

Woningontruimingen

Collega's op de hoogte brengen van woningontruiming en coördineren 

afvoeren en opslag inboedel bij woningontruimingen B&W NAW|Geboortedatum
Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG



Functionaris Gegevensbescherming:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Privacy Officer:                                                                                                    

Relinde de Zwart                       

Femie Snoeks

email: fg@kempengemeenten.nl                                                                                                                                                                            

email: privacy@bergeijk.nl       

WOO-verzoeken
Registratie en afhandeling van WOO-verzoeken

B&W NAW|E-mailadres|Telefoonnummer Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) Nee AVG

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Uitwisselen van informatie met externe partijen i.h.k.v. veiligheid

B&W

NAW|Geboortegegevens|Geslacht|

Overlijdensgegevens|Opleidinggegev

ens|BSN|Medische 

gegevens|Strafrechtelijk verleden

Taak van algemeen belang of openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e AVG)
Nee AVG


