
Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Aan- en  verkoop van grond en 

gebouwen

B&W Leverancier Ultimo Aan- en verkoop van grond en 

gebouwen

Aspirant kopers bij 

verkoop

Eigenaren van grond en 

gebouwen bij aankoop

NAW, geslacht, geboortedatum, tel.nr., email,  

verkoopbedrag, oppervlakte, bankgarantie en 

voorbehoud financiering, burgerlijke staat en 

huwelijkse voorwaarden

Bij rechtspersoon extra: KvK-nr., naam bestuurder, 

statuten 

Gegadigden

Kadaster

Financiën

Notaris

B BW, Boek 7 Maximaal 2 jaar na 

afhandeling van de 

overeenkomst

Ultimo

Aansprakelijkstellingen B&W Decos Verhalen van schade (die 

aangebracht is in openbare 

ruimten) 

Behandelen van verzoeken om 

schadevergoeding

Aansprakelijken

Gedupeerde

NAW, e-mail, telefoon, omschrijving schade en 

eventueel bewijsmateriaal, kenteken

Betrokkenen

Politie

BOA's

Interne medewerkers

Juridische afdeling van de gemeente 

Leudal

N.v.t. B Burgerlijk Wetboek, boek 

6

Wegenverkeerswetgevin

g

Maximaal 2 jaar, 

conform art. 39 

Vrijstellingsbesluit. 

JOIN Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Aanwezigheidsvergunning 

Kansspelautomaten

Burgemeester Behandelen aanvragen 

vergunning aanwezigheid 

automaat in horeca

Ondernemers, 

leidinggevenden van de 

openbare inrichtingen 

NAW, telef.nr., KvK-nr., email, soort en aantal 

speelautomaten, NAW eigenaar automaten

Aanvragers Financiële administratie / BSGW

BOA (voor controle / advies)

n.v.t E Wet op de Kansspelen, 

Algemene Verordening 

gemeente Leudal

Maximaal 2 jaar (zie 

art. 22, lid 6 VWbp)

Word

Excel, Join

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Adresonderzoeken

(landelijke aanpak)

B&W LAA (ICTU) Risicogericht adresonderzoek 

met als doel verhogen van de 

kwaliteit van adresgegevens in 

de BRP.

Personen die wonen, 

ingeschreven of 

aangetroffen zijn op de 

aangeleverde adressen

BSN, NAW ICTU Bestuursorganen 

die gerede twijfel aan 

de juistheid van 

adresgegevens melden 

adressen aan ICTU 

vanuit de uitvoering van 

hun taak. 

College van B&W Wet BRP C Wet BRP 10 jaar Archiefwet 

12.1.6

Beveiligde webapplicatie 

van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Adresonderzoeken

(landelijke aanpak)

B&W LAA Risicogericht adresonderzoek 

met als doel verhogen van de 

kwaliteit van adresgegevens in 

de BRP.

Personen die wonen, 

ingeschreven of 

aangetroffen zijn op de 

aangeleverde adressen

BSN, NAW ICTU Bestuursorganen 

die gerede twijfel aan 

de juistheid van 

adresgegevens melden 

adressen aan ICTU 

vanuit de uitvoering van 

hun taak. 

College van B&W Art. 10 WABBSN C/E Art. 6 lid 1 sub c en e 

AVG; zie bijlage 1 VWO 

3.4

10 jaar Archiefwet 

12.1.6

Beveiligde webapplicatie Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Afsprakensysteem B&W JCC Maken van afspraken door 

klanten 

Degene die een 

afspraak wil maken

Achternaam, geboortedatum, e-mailadres, en 

telefoonnummer, datum afspraak 

Afsprekers Intern behandelaar N.v.t. F Intern beheer Na elke afspraak 

worden de 

persoonsgegevens 

geanonimiseerd.  

JCC-klantgeleiding Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. Anterieure overeenkomsten B&W Decos Het aangaan van anterieure 

overeenkomsten

Verzoeker/initiatiefnem

er

Bij rechtspersoon extra: KvK-nr., naam bestuurder of 

contactpersoon met email en telefoonnr., statuten 

Verzoekers/initiatiefnem

ers

Kadaster

Eigen medewerkers

Notaris

Financiën

B / E BW

Wro

art 40Vwbp Contractenbank 

BBZ B&W PinkRoccade Voorzien in inkomen en 

beoordelen bedrijfskredieten

Aanvrager, partner en 

inwonende 

(meerderjarige) 

kinderen aanvrager

BSN, NAW, emailadres, telefoonnr., geboortedatum, 

huw/partnerschap/echtscheiding-/ kind gegevens

Gegevens voor:

- vaststellen recht op bijstand

- vermogensgegevens

- berekenen hoogte uitkering

- berekenen kostendelersnorm

Verplichtingen aan derden

Gezondheid, strafrecht, hinderlijk gedrag

Samenloopsignalen Inlichtingenbureau

(Anonieme) meldingen

Advies van IMK, dienst regelingen Den Haag en van 

andere adviesbureaus

Betrokkene

Inlichtingenbureau

UWV

Andere instanties

SUWI-net

Vertegenw., mits gemachtigd, Deurw., 

Rechtb, Ministerie BZK, RBD, SVB

Inst. gezondh.zorg, RDW,  

Inlichtingenbur.,  IND, COA, UWV, Politie, 

LBIO (Landelijk bureau inning 

onderhoudsbijdragen)

Partners in het sociaal domein in het 

geval de hulpvraag breder is dan het 

werkterrein van de Participatiewet c.a. 

Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf 

i.v.m. verstrekking Bbz-uitkering 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(v.h. Dienst regelingen Den Haag)

Andere adviesbureaus

Participatiewet / 

Bijstandsbesluit 

zelfstandigen jo. artikel 

10 Wabb. 

E BBZ, IOAZ 20 jaar na afronding 

van een dossier 

Netwerkschijf,  Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

BBZ B&W PinkRoccade Voorzien in inkomen en 

beoordelen bedrijfskredieten

Onderhoudsplichtigen 

van 

aanvrager/gerechtigde

BSN, NAW, emailadres, telefoonnr., geboortedatum

Inkomensgegevens, Onderhoudsgegevens, 

vermogensgegevens

Betrokkene

Inlichtingenbureau

UWV

Andere instanties

SUWI-net

Vertegenw., mits gemachtigd, Deurw., 

Rechtb, Ministerie BZK, RBD, SVB

Inst. gezondh.zorg, RDW,  

Inlichtingenbur.,  IND, COA, UWV, Politie, 

LBIO (Landelijk bureau inning 

onderhoudsbijdragen)

Partners in het sociaal domein in het 

geval de hulpvraag breder is dan het 

werkterrein van de Participatiewet c.a. 

Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf 

i.v.m. verstrekking Bbz-uitkering 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(v.h. Dienst regelingen Den Haag)

Andere adviesbureaus

Participatiewet / 

Bijstandsbesluit 

zelfstandigen jo. artikel 

10 Wabb. 

E BBZ, IOAZ 20 jaar na afronding 

van een dossier 

Netwerkschijf,  Civision 

Samenlevingszaken 

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

BBZ B&W PinkRoccade Voorzien in inkomen en 

beoordelen bedrijfskredieten

Overige inwonenden bij 

aanvrager

BSN, NAW

Gegevens i.v.m. berekenen kostendelersnorm

In welke verhouding staat deze persoon t.o.v. de 

aanvrager 

Betrokkene

Inlichtingenbureau

UWV

Andere instanties

SUWI-net

Vertegenw., mits gemachtigd, Deurw., 

Rechtb, Ministerie BZK, RBD, SVB

Inst. gezondh.zorg, RDW,  

Inlichtingenbur.,  IND, COA, UWV, Politie, 

LBIO (Landelijk bureau inning 

onderhoudsbijdragen)

Partners in het sociaal domein in het 

geval de hulpvraag breder is dan het 

werkterrein van de Participatiewet c.a. 

Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf 

i.v.m. verstrekking Bbz-uitkering 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(v.h. Dienst regelingen Den Haag)

Andere adviesbureaus

Participatiewet / 

Bijstandsbesluit 

zelfstandigen jo. artikel 

10 Wabb. 

E BBZ, IOAZ 20 jaar na afronding 

van een dossier 

Netwerkschijf,  Civision 

Samenlevingszaken 

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

BBZ B&W PinkRoccade Voorzien in inkomen en 

beoordelen bedrijfskredieten

Derden BSN, NAW, emailadres, telefoonnr. Betrokkene

Inlichtingenbureau

UWV

Andere instanties

SUWI-net

Vertegenw., mits gemachtigd, Deurw., 

Rechtb, Ministerie BZK, RBD, SVB

Inst. gezondh.zorg, RDW,  

Inlichtingenbur.,  IND, COA, UWV, Politie, 

LBIO (Landelijk bureau inning 

onderhoudsbijdragen)

Partners in het sociaal domein in het 

geval de hulpvraag breder is dan het 

werkterrein van de Participatiewet c.a. 

Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf 

i.v.m. verstrekking Bbz-uitkering 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(v.h. Dienst regelingen Den Haag)

Andere adviesbureaus

Participatiewet / 

Bijstandsbesluit 

zelfstandigen jo. artikel 

10 Wabb. 

E BBZ, IOAZ 20 jaar na afronding 

van een dossier 

Netwerkschijf,  Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Behandelen van verzoeken om 

archief stukken uit het (semi)-

statisch archief van de gemeente 

B&W Decos Behandelen van de aanvraag 

om archiefstukken in te zien 

vanuit het (semi-) statisch 

archief

Aanvragers NAW, e-mail, inhoud van het gevraagde stuk Verzoekers N.v.t. Artikel 10 Wabb E Archiefwet Vernietigingstermijn 

van zaaktype: 1 jaar. 

Behalve ingewilligde 

m.b.t. financiële 

gegevens , hiervan is 

de bewaartermijn 7 

jaren. 

Join (zaaktype: 

Informatieverzoek door 

derde)

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Bereikbaarheidsdatabase

(Rampenbelboom)

B&W Smartrespond Alarmering bij rampen en 

calamiteiten

Bestuurders en 

medewerkers van de 

gemeente Leudal. 

NAW, telefoonnummer, email

functie en rollen

Beheerder crisisplan Direct betrokkenen bij rampenbestrijding N.v.t. E Wet veiligheidsregio's Zolang als voor het 

doel noodzakelijk is. 

De applicatie blijft 

steeds up-to-date. 

Communicator Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang 

B&W Gemeente Venlo Uitvoering van beschermd 

wonen en maatschappelijke 

opvang 

Inwoners van de 

gemeente Leudal die in 

aanmerking komen 

voor beschermd wonen 

en maatschappelijke 

opvang

Naam cliënt, BSN, Begindatum indicatie, Einddatum 

indicatie, Aanbieder

Inwoner gemeente 

Leudal 

Gemeente Venlo, zorgaanbieders Hoofdstuk 5  WMO 2015 E Hoofdstuk 5 WMO 2015 Zolang de 

zorgindicatie er is. 

Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Besluit hogere grenswaarden B&W Decos Burger beschermen tegen 

bovenmatige geluidshinder

Omwonenden die te 

maken krijgen met 

gewijzigde of nieuwe 

grenswaarden

NAW, geluidsbelasting, bezwaar of beroep, de 

resultaten van de procedures

BRP voor het geval de 

gemeente 

initiatiefnemer is. 

N.v.t. E Wet geluidshinder papieren archief en on-

premise

Bestand Veiligheidshuis Midden-

Limburg 

Partners van 

Convenant VHH ML 

zijn gezamenlijk de 

verantwoordelijke 

voor verwerking 

persoonsgegevens. 

B&W Roermond 

neemt uitvoering 

AVG voor rekening. 

 N.v.t. In gezamenlijkheid een 

persoonsgerichte aanpak 

afspreken ter voorkoming of 

terugdringing van overlast of 

criminaliteit, handhaven 

openbare orde en het verlenen 

van passende zorg aan 

slachtoffers

Overlast gevende 

inwoners van Leudal 

met meervoudige 

problematiek

Datum aanmelding en aanmeldende partner

BSN, NAW-gegevens, Aliassen, geboortedatum en -

plaats, nationaliteit, Burgerlijke staat, Foto individu, 

adm. gegevens inschrijving in de BRP, 

Strafvorderlijke gegevens, gegevens omtrent 

verblijfsstatus, Gegevens omtrent uitkering(en) dan 

wel inkomenssituatie, Gegevens omtrent woon- en 

gezinssituatie; gegevens omtrent schoolsituatie, 

Detentiegegevens, door betrokkene verstrekte 

gegevens relevant voor de doelstellingen VHH ML, 

gegevens omtrent door deelnemers getroffen 

maatregelen ter uitvoering van de maatregelen, 

politiegegevens, gegevens betreffende de 

gezondheid.

Voortgangsmonitoring en resultaat

Betrokkene en 

convenantpartners

Deelnemers Convenant VHH ML Artikel 10 Wabb E Lokaal beleid

Convenant

Proceshandboek

Zo spoedig mogelijk 

na behandeling en 

afhandeling, doch 

uiterlijk 5 jaar na 

oplossing probleem

GCOS Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Bestuurlijke Informatie 

Justitiabelen

Burgemeester N.v.t. Beoordelen of overlast gaat 

ontstaan i.h.k.v. handhaving 

openbare orde en veiligheid en 

het nemen van preventieve 

maatregelen

Justitiabele met 

achtergrond op basis 

waarvan het 

vermoeden van het 

ontstaan van 

overlast/maatschappelij

ke onrust ihkv 

handhaving openbare 

orde bestaat

BSN, naam, geboortedatum, inhoudelijke gegevens 

in rapport KLPD, beoordelingsgegevens ter zake 

ontstaan overlast voor openbare orde en veiligheid, 

datum ontslag uit penitentie

Ministerie  van 

Veiligheid en Justitie en 

eventuele eigen 

meldingen die liggen bij 

team VTH. 

Veilgheidshuis

Woningcorporatie

Burgemeester

Gemeentewet

Wet en Besluit justitiële 

gegeven jo. artikel 10 

Wabb

E Gemeentewet

Wet en Besluit justitiële 

gegevens. 

Maximaal 9 maanden 

na ontvangst 

vernietigen als er 

niets gebeurd, 

anders 5 jaar na 

afwikkeling 

Justid Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 
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BSN
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A = Toestemming

B = Overeenkomst
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van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 
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Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

BIBOB B&W N.v.t. Beoordelen integriteit van 

verzoekers van vergunningen 

DHW, avondwinkels, 

winkelverordening, WABO, 

vastgoed, aanbestedingen, 

subsidies

Bestuurlijke en preventieve 

aanpak van de georganiseerde 

misdaad

Aanvragers van 

vergunningen DHW,  

avondwinkels, 

winkelverordening, 

WABO, vastgoed, 

aanbestedingen, 

subsidies

Relaties van de 

aanvragers in de 

breedste zin des 

woords

NAW, geboortedatum, BSN, KvK-gegevens, tel.nr., 

curator, opeisbare schulden, financieringen, objecten,  

verzekeringen, vergunning historie

Strafrechtelijke gegevens, Justitiële en 

Politiedocumentatie, Belastinggegevens, Profiel 

relatie afkomstig van dienst Justis, conclusie van 

onderzoek landelijke bureau Bibob, Justitiële 

gegevens buitenland (via RIEC), gegevens 

betreffende curatele bij DHW-vergunningen

Betrokkene

Bureau BIBOB

RIEC

Politie

Belastingdienst

RDW

Andere gemeenten en 

andere leveranciers van 

informatie al naar 

gelang de 

gerechtigdheid om te 

verstrekken

Medewerker financiën voor de financiële 

expertise

Bureau BIBOB

Regionaal informatie en expertisecentrum

Wet Bibob jo. Artikel 10 

Wabb

E Wet Bibob Maximaal 2 jaar Word

L-Schijf

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Bijzondere onderscheidingen B&W N.v.t. Waarderen van een persoon 

met maatschappelijke 

verdiensten 

Kandidaat NAW, geboortedatum, reden

Degene die betrokken was bij de gebeurtenis 

waarvoor de onderscheiding wordt verleend

Voordragers

en andere 

informatiebronnen

Fondsen die onderscheidingen verlenen 

(zoals bijv. Pieter v Vollenhoven, Redden 

van drenkelingen)

N.v.t. E Lokaal beleid

o.b.v. Normen en 

waarden die de gemeente 

Leudal aan dit soort 

gebeurtenissen hecht

Mogelijk 7 jaar na 

beëindigen uitkering

Archiefwet 19.1.1

Gegevens met 

financiële 

consequenties

G-schijf Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Bijzondere onderscheidingen B&W N.v.t. Waarderen van een persoon 

met maatschappelijke 

verdiensten 

Kandidaat NAW, geboortedatum, reden

Degene die betrokken was bij de gebeurtenis 

waarvoor de onderscheiding wordt verleend

Voordragers

en andere 

informatiebronnen

Fondsen die onderscheidingen verlenen 

(zoals bijv. Pieter v Vollenhoven, Redden 

van drenkelingen)

N.v.t. E Lokaal beleid

o.b.v. Normen en 

waarden die de gemeente 

Leudal aan dit soort 

gebeurtenissen hecht

Mogelijk 7 jaar na 

beëindigen uitkering

Archiefwet 19.1.1

Gegevens met 

financiële 

consequenties

G-schijf Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Boeteafhandeling B&W Sigmax Afhandelen van boetes naar 

aanleiding van overtredingen

Overtreders NAW, feit respectievelijk het voertuig kenteken BOA's BSGW

CJIB

OM

Algemene wet inzake 

rijksbelasting

E Wet Mulder max 7 jaar i.v.m. 

belastingen en 

conform Archiefwet

Citycontrol

Buitengewone ambtenaren van de 

burgerlijke stand

B&W PinkRoccade Registratie en voltrekking 

huwelijken en te registreren 

partnerschappen

Buitengewone 

ambtenaren van de 

burgerlijke stand

Naam, voorletters, adres, e-mailadres, tel.nr. BABS bij sollicitatie A.s. huwelijks(partners)

Rechtbank

N.v.t. B / E / F Burgerlijk Wetboek Zolang betrokkene 

als BABS is 

aangesteld

iBurgerzaken

Excel

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Camerabewaking gemeentelijke 

gebouwen

B&W SIX Preventie in het kader van 

veiligheid en overlast

Verzamelen objectief 

bewijsmateriaal

Een ieder die door de 

camera wordt 

geregistreerd

Beeld van de betrokkene

Datum en tijdstip

Locatie

Camera Politie

OM

N.v.t. F Intern beheer en 

beveiliging

Beelden worden 

overschreven. 

Camerasysteem van SIX. Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Casusoverleg Sociaal Domein B&W N.v.t. 1. Gezamenlijke inzet voor een 

ketenaanpak van toeleiding 

naar zorg, opvang en nazorg 

gericht op kwetsbare inwoners

2. Zo vroeg mogelijk signaleren 

en/of zo snel mogelijk ingrijpen 

om te voorkomen dat de 

problemen van een kwetsbare 

inwoner en/of de overlast voor 

anderen toenemen

3. Bevorderen dat stagnatie 

tijdens de aanpak van 

problematiek zo snel mogelijk 

wordt onderkend en opgelost

4. Afspraken maken over de 

aanpak in elke individuele 

situatie en de

activiteiten van betrokken 

partners

Kwetsbare inwoners 

van - met 

(meervoudige) 

problematiek

NAW-gegevens, geboortedatum, BS. 

Gezinssituatie: naam en geboortegegevens

inwonende partner en kinderen

Probleemduiding

Welke actie wordt door welke partner van het 

netwerk uitgevoerd. 

Voortgangsmonitoring en resultaat. 

Betrokkene en 

convenantpartners

Woningvereniging

Klantregisseurs-WMO

Klantregisseursparticipatie

Zorggroep

MEE

Bemoeizorg

Politie 

Maatschappelijk Werk                        

Veiligheidshuis                                         

Veilig thuis 

CJG                                                              

Synthese 

Artikel 10 Wabb E -Procedurebeschrijving 

zorgelijke casussen.                                                                      

-Lokaal beleid

Zo spoedig mogelijk 

na behandeling en 

afhandeling, doch 

uiterlijk 5 jaar na 

oplossing probleem. 

Excel-lijst Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Centrale gebruikersadministratie 

(AD)

B&W N.v.t. Centrale complete 

administratie van medewerker 

gegevens met 

toegangsrechten

Een ieder die toegang 

moet hebben tot het 

gemeentelijke netwerk

Naam(gebruik), voornamen, roepnaam, functie, 

telefoonnr. Intern, e-mailadres, afdeling en team, 

autorisaties

medewerkers

management

P&O

Functioneel beheerders van de 

afnemende applicaties

P&O

Teamleider

N.v.t. F Intern beheer 

informatiesystemen

Bij uitdiensttreding 

medewerkers 

worden de gegevens 

verwijderd 1 maand 

na vertrek.

Active Directory (AD) Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. Contractenregister B&W Decos Overzicht contracten en 

contracteigenaren om 

contracten te kunnen beheren 

en te managen

Contactpersonen van 

leveranciers, bedrijven 

en budgethouders

NAW, tel.nr., functie, e-mailadres, gegevens 

leveranciers, zoals in contract vermeld staat, 

Naam behandelaar, team

Contractpartners Contracteigenaren en behandelaar

Accountant

N.v.t. F Burgerlijk Wetboek Tot een jaar nadat 

het contract is 

verlopen (mogelijk 7 

jaar, gebaseerd op 

uitspraken 

belastingdienst) 

JOIN Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Cyclorama foto's (360 graden 

foto's)

B&W Cyclomedia Controle en beheer objecten in 

de openbare ruimte

Personen die in het 

beeld van de cyclorama 

zijn opgenomen 

Kentekens, gezichten Cyclomedia Een ieder die Nedbrowser / Kaartviewer 

raadpleegt

n.v.t. E / F Intern beheer ICT-

systemen

Is voortdurend 

actueel en de historie 

wordt opgeslagen 

(onderzoeksdoeleind

en)

Nedbrowser & Kaartviewer Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Data-analyse bij de aanpak van 

georganiseerde criminaliteit

Burgemeester  en 

B&W. 

Shinto Labs Het voorkomen dat de 

gemeentelijke organisatie 

ongewild meewerkt aan 

ondermijnende criminaliteit en 

de bestrijding van 

ondermijnende criminaliteit met 

behulp van het beschikbare 

bestuurlijk instrumentarium

Personen die te 

relateren zijn aan de 

signalen die de data-

analyse oplevert. 

Gegevens uit de BAG die betrekking hebben op de 

functie van een adres (woonfunctie / bedrijfsfunctie)

Adressen uit de BRP met een van de volgende 

signalen:

- Overbewoning

- Veelverhuizers

- Doorgangsadressen

- Briefadressen

Adressen uit Handelsregister (bedrijfsgegevens, 

afkomstig van de KvK)

Adressen uit de vergunningenadministratie m.b.t. 

vergunningen op het gebied van WABO (Bouwen en 

Milieu), APV, DHW

Adressen uit de (Anonieme) meldingenadministratie

Adressen uit de RIEC-administratie

BAG, BRP, 

Handelsregister, 

Vergunningenadministr

atie, Register signalen 

en meldingen, RIEC-

administratie

RIEC-partners N.v.t. C/E Wet BRP voor de selectie 

van adressen waarop een 

of meerdere signalen van 

toepassing zijn. De 

verstrekking binnen de 

organisatie voor de 

analyse kan worden 

gebaseerd op 3.13 Wet 

BRP en artikel 44 Besluit 

BRP (onderzoek en 

statistiek) 

Adressen blijven in 

Applicatie staan. 

Analyse-tool buitengebied. Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Digitale telefooncentrale B&W Mitel Communicatie mogelijk maken 

door middel van telefonie en 

mobiele dataverkeer

Gebruikers telefonische 

hulpmiddelen 

Van medewerker: Foto, Naam, telefoonnr., email. 

Van beller: telefoonnummer (tenzij anoniem gebeld)

Medewerkers

P&O

Medewerkers Leudal N.v.t. F Intern beheer en 

beveiliging

Gegevens worden 

verwijderd bij 

uitdiensttreding

MiCollab Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Documentaire 

informatievoorziening

Zaaksysteem

B&W Decos Registratie van de ontvangst, 

behandeling en afdoening van 

documenten, zowel papier, 

email als elektronisch

Afzenders en 

geadresseerden

Klanten

NAW, geslacht, geboortedatum, registratienummer, 

BSN, KvK-nummer 

Onderwerp

Datum ontvangst en stand van zaken behandeling

Persoonsgegevens in gescande document

Vertrouwelijk ja/nee

Inkomende post en 

BRP

Interne: behandelaars; raadplegers 

(differentiatie naar vertrouwelijkheid in 

relatie tot functie)

Artikel 10 Wabb E Archiefwet Afhankelijk van het 

type document te 

bepalen welke 

vernietigingstermijn 

geldt of dat een 

bewaarplicht geldt.

JOIN Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Documentaire 

informatievoorziening

Zaaksysteem

B&W Decos Registratie van de ontvangst, 

behandeling en afdoening van 

documenten, zowel papier, 

email als elektronisch

Behandelaar Naam behandelend medewerker

Autorisatie

Inkomende post en 

BRP

Afdelingshoofden N.v.t. E Archiefwet Afhankelijk van het 

type document te 

bepalen welke 

vernietigingstermijn 

geldt of dat een 

bewaarplicht geldt

JOIN Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Dossier kopie ID-bewijzen B&W  Centric Uitvoering wet ID-plicht door 

salarisadministratie

Personen in dienst van 

of werkzaam ten 

behoeve van de 

gemeente 

Gegevens die vermeld staan op het ID-bewijs. Medewerker Behandelaars van de P-zaken Wet op de loonbelasting C Wet op de loonbelasting 10 jaar na 

beëindigen 

dienstverband

Archiefwet 17,3

YOUPP Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Evenementenvergunning Burgemeester Het behandelen van een 

aanvraag voor een 

evenementenvergunning. (ook 

kermis)

Aanvrager van de 

vergunning, zijn vaak 

verenigingen. Maar kan 

ook commerciële 

aanvrager zijn. 

Kermisvergunning 

wordt aangevraagd 

door de kermis 

stichting.

NAW, telefoonnr., inschrijving KvK. Exploitanten, 

aanvragers

Politie, brandweer, veiligheidsregio, RUD, 

Buitendienst, eventueel Fin, 

Gemeenteblad

E Algemene  Verordening 

gemeente Leudal 

Maximaal 2 jaar 

nadat de huur is 

beëindigd

Excel, Join, Squit

Exploitatievergunning Burgemeester Decos, leverancier 

Squit

Het tegengaan van mogelijke 

overlast. 

Bestuurlijke en preventieve 

aanpak van de georganiseerde 

misdaad.

Vergunning aanvragers 

(exploitanten)

NAW, tel.nr., geboortedata, email, 

Gegevens Kamer van Koophandel

VOG 

Bibob-gegevens (inclusief BSN)

Aanvragers Politie

Financiën/BSGW

Regionaal informatie en expertisecentrum

Milieu 

Brandweer

Wet Bibob E Alegemene Verordening 

gemeente Leudal 

Maximaal 2 jaar Word

Excel Join

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Exploitatievergunning, specifiek 

sexinrichtingen

Burgemeester Decos, leverancier 

Squit

Handhaving soort exploitatie

Bestuurlijke en preventieve 

aanpak van de georganiseerde 

misdaad

Vergunning aanvragers 

exploitanten van 

sexinrichtingen

NAW, tel.nr., geboortedata, email, 

Gegevens Kamer van Koophandel

VOG

Bibob-gegevens (inclusief BSN)

Aanvragers Politie

Financiën/BSGW

Regionaal informatie en expertisecentrum

Brandweer

Wet Bibob E Algemene Verordening 

gemeente Leudal 

Maximaal 2 jaar Word

Excel Join

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Financiële administratie B&W PinkRoccade Betalen en invorderen en 

bewaken van de inning

Bestuurlijke en preventieve 

aanpak van de georganiseerde 

misdaad

Debiteur / crediteur NAW,  Rekeningnr.., debiteuren-   /crediteurennr.

Factuur, herinneringen, aanmaning, 

Gegevens over 

debiteuren afkomstig uit 

voorliggende processen 

Crediteuren sturen 

facturen

Belastingdienst (IB47)

BSGW (leges)

Flanderijn

Curator

Accountant

Regionaal informatie en expertise 

centrum

N.v.t   E -Algemene wet 

bestuursrecht

-Algemene wet inz. 

Rijksbelastingen

- Invorderingswet

7 jaar Civision Middelen. Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Financiële technische uitvoeringen 

van betalingen in sociaal domein

B&W PinkRoccade Het betalen van:

- uitkeringen op grond van de 

Participatiewet en andere 

inkomensvoorzieningsregeling

en

- Facturen voor 

maatwerkvoorzieningen WMO 

- 

Uitkeringsgerechtigden

- Ontvanger van WMO 

voorziening

BSN, NAW, beschikking gegevens, te betalen 

bedrag, rekeningnummer Bijstandsconsulenten

WMO-consulenten

Betrokkenen

Accountant Participatiewet jo. Artikel 

10 Wabb Hoofdstuk 5 

WMO 2015. 

E Participatiewet, IOAW, 

IOAZ, BBZ, e.a. Sociale 

zekerheidswetgeving

WMO 2015

7 jaar Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Fraudeonderzoek ingevolge 

Sociale Zekerheidswetgeving

B&W PinkRoccade  Vaststellen rechtmatigheid 

verstrekte / te verstrekken 

uitkering door middel van 

vergelijking van de door de 

aanvrager opgegeven 

gegevens met de feitelijke 

situatie (onder andere 

waarneming ter plaatse). 

Fraude onderzoek en boete 

onderzoek. 

Aanvrager, partner en 

(meerderjarige) 

kinderen aanvrager

Identificatiegegevens

Uitkeringsgegevens

Overige uitkeringsgegevens

Relevante arbeidsmarktgegevens

Bijzondere bijstand

Inhoudingen voor derden

Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek

Medische, strafrecht en hinderlijk gedrag  

Politiegegevens (wanneer fraudebedrag meer 

bedraagt dan €50.000)

Onderzoek bronnen 

Sociale Recherche

Corporaties

Inlichtingenbureau

Politie

RBD

Banken

Energieleverancier

Overigen in het belang vh onderzoek 

Openbaar Ministerie (aangifte van fraude 

> € 50.000)

Regionaal Informatie- en 

Expertisecentrum 

Participatiewet jo. Artikel 

10 Wabb

E Participatiewet en andere 

sociale zekerheidswetten

20 jaar na afronding 

van een dossier 

Netwerkschijf, Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Fraudeonderzoek ingevolge 

Sociale Zekerheidswetgeving

B&W PinkRoccade Vaststellen rechtmatigheid 

verstrekte / te verstrekken 

uitkering door middel van 

vergelijking van de door de 

aanvrager opgegeven 

gegevens met de feitelijke 

situatie (onder andere 

waarneming ter plaatse). 

Onderhoudsplichtigen 

van de 

uitkeringsgerechtigden 

en kinderen

Identificatiegegevens

Onderhoudsgegevens

Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek 

Politiegegevens (wanneer fraudebedrag meer 

bedraagt dan €50.000)

Onderzoek bronnen 

Sociale Recherche

Corporaties

Inlichtingenbureau

Politie

RBD

Banken

Energieleverancier

Overigens in het belang v.h. onderzoek 

Openbaar Ministerie (aangifte van fraude 

> € 50.000)

Regionaal Informatie- en 

Expertisecentrum 

Participatiewet jo. Artikel 

10 Wabb

E Participatiewet en andere 

sociale zekerheidswetten

20 jaar na afronding 

van een dossier 

Netwerkschijf Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Fraudeonderzoek ingevolge 

Sociale Zekerheidswetgeving

B&W PinkRoccade Vaststellen rechtmatigheid 

verstrekte / te verstrekken 

uitkering door middel van 

vergelijking van de door de 

aanvrager opgegeven 

gegevens met de feitelijke 

situatie (onder andere 

waarneming ter plaatse). 

Overige inwonenden bij 

uitkeringsgerechtigden, 

derden en relaties 

Identificatiegegevens

Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek, 

Politiegegevens (wanneer fraudebedrag meer 

bedraagt dan €50.000)

Onderzoeksbronnen 

Sociale Recherche

Corporaties

Inlichtingenbureau

Politie

RBD

Banken

Energieleverancier

Overigen in het belang v.h. onderzoek 

Openbaar Ministerie (aangifte van fraude 

> € 50.000)

Regionaal Informatie- en 

Expertisecentrum 

Participatiewet jo. Artikel 

10 Wabb

E Participatiewet en andere 

sociale zekerheidswetten

20 jaar na afronding 

van een dossier 

Netwerkschijf Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Gehandicaptenparkeerkaarten B&W PinkRoccade Uitvoering regeling 

gehandicaptenparkeerkaart

Aanvragers NAW, BSN, klantnr., tel.nr., medisch advies, pasfoto Aanvragers Keuringsarts

Financiële administratie

Verkeerszaken

Besluit administratieve 

bepalingen inzake het 

wegverkeer

Regeling 

gehandicaptenparkeerka

art jo. artikel 10 Wabb

E Besluit administratieve 

bepalingen inzake het 

wegverkeer

Regeling 

gehandicaptenparkeerkaa

rt

Tot overlijden 

kaarthouder of eerder 

bij ongeldigheid kaart 

Civision 

Samenlevingszaken 

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Gehandicaptenparkeerplaatsen B&W Behandelen aanvraag om een 

gehandicaptenparkeerplaats

Aanvragers NAW, BSN, geboortedatum, tel.nr., kenteken auto, 

wel/niet beschikken over eigen P-ruimte, 

aanwezigheid van gehandicaptenkaart en 

geldigheidsdatum

Betrokkene BSGW, Politie

Buitendienst

Enkel voor BSGW E WVW, RVV1990 Tot overlijden 

kaarthouder of eerder 

bij ongeldigheid kaart 

of bij verhuizing 

buiten gemeente 

Leudal

Excel, Word, 

Gemeenteblad (publiek) 

Geo-registratie en viewer Cadac 

Group

B&W GeoNovation 

(kaartviewer)

Op geografische wijze 

ontsluiten van informatie die 

gebruikers nodig hebben in het 

kader van de uitvoering van 

publiekrechtelijke taken

Eigenaren / gebruikers 

kadastrale percelen 

NAW,  soort zakelijk recht, BSN-nummer, BRK BRK Die afdelingen die de door de GISviewer 

ontsloten gegevens nodig hebben voor de 

uitvoering van hun publiekrechtelijke 

taken

Art 10 WABBSN, alleen 

voor de 

publiekrechtelijke taken 

waarin het BSN in de wet 

is voorzien

E Diverse wetgeving 

publiekrechtelijke taken

Is afhankelijk van de 

bronbestanden (zie 

o.a. BRK)

Nedbrowser en 

Kaartviewer

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Handhaving illegale activiteiten B&W Decos, 

Beheervisie, 

leverancier RX-

Mission 

Opsporen en handhaven van 

het omgevingsrecht

Bestuurlijke en preventieve 

aanpak van de georganiseerde 

misdaad

Eigenaren

Bewoners

Gebruikers

Contactpersonen van 

bedrijven

NAW, geboortedatum, telefoonnummer, email, KvK-

gegevens, Kadaster

Aard van de overtreding / illegale activiteit

Handelen in afwijking van wet of vergunning

Handhavers

Tipgever

Betrokkene

Ketenpartners Politie; Justitie

Rechtbank 

Deurwaarders

Verzoeker om handhaving

Interne behandelaars

I&M-inspectie

Openbare inzage

RIEC

Financiële voor invorderen dwangsom

OM bestuurlijk strafbeschikking milieu

E Wabo

Woningwet

WRO

Wet Milieubeheer

Etc.op omgevingsgebied 

Zolang als 

noodzakelijk is voor 

het doel

join

Melddesk

RX-Mission 

L-schijf: Excel lijstje van de 

juristen

Het treffen van een 

crisismaatregel (WVGGZ)

Burgemeester Kohnraad Het kunnen treffen van een 

crisismaatregel op grond van 

de WVGGZ

De persoon die 

onderzocht wordt of 

daar de crisismaatregel 

op van toepassing is. 

NAW-gegevens, geboortedatum, medische 

gegevens 

Politie, psychiater die 

op dat moment dienst 

heeft

psychiatrische inrichting (overhandigen 

van de beschikking).

N.v.t. C/E  WVGGZ 20 jaar SAAS applicatie Kohnraad Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 
Hofleverancier Burgemeester N.v.t. Behandelen aanvraag 

hofleverancier

Aanvrager (bestuurder 

bedrijf)

NAW-gegevens, BSN, a-nr., geb. datum, burgerlijke 

staat, beoordelingsgegevens, uittreksels straf- en 

politieregister, uittreksel KvK, bewijsstukken: 

oprichting, boekhouding, jubilea

Aanvragers Provincie Artikel 10 Wabb E Koninklijke Beschikking Bewaren

Archiefwet 6,1,5

Word Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 
Huisvesting statushouders B&W N.v.t. Huisvesten van statushouders Statushouder BSN, V-nr., NAW, geboortedatum, nationaliteit, 

gezinssituatie, burgerlijke staat, verblijfsstatus, 

woningaanbod

Betrokkene

COA

COA

Vluchtelingenwerk

Woningcorporatie

Bijstandsconsulenten

Huisvestigingswet jo. 

Artikel 10 Wabb

E Huisvestingswet art. 12, 

lid 3 

Taakstelling 

statushouders

COA-richtlijnen

Zolang als 

noodzakelijk is voor 

het huisvesten

Excel-bestand en

TVS (Taakstelling 

vluchteling statushouders)

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 
Inhuur derden B&W Talentsourcer Inzicht te verschaffen met 

betrekking tot de 

kostenplaatsen voor inhuur en 

de reden van inhuur. 

Ingehuurde 

medewerkers

Naam, datum in- en uit dienst, kostenbedrag, reden, 

kwalificatie aanbesteding

De derde partij Selectiecommissie

Bestuur krijgt alleen statistieken.

N.v.t. F Intern beheer 4 weken. Met 

toestemming van de 

betrokkene tot max 1 

jaar 

(wervingsreserve)

Nétive  Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Inkomensvoorzieningen 

Voorzieningen voor minima

B&W PinkRoccade Voorzien in inkomen op grond 

van landelijke en lokale 

regelgeving, inclusief boetes, 

verhaal en invordering.

Aanvrager, partner en 

inwonende 

(meerderjarige) 

kinderen aanvrager

BSN, NAW, emailadres, telefoonnr., geboortedatum, 

huw/partnerschap/echtscheiding-/ kind gegevens

Gegevens voor:

- vaststellen recht op bijstand

- berekenen hoogte uitkering

- Vermogensgegevens

- berekenen kostendelersnorm

Verplichtingen aan derden

Gezondheid, strafrecht, hinderlijk gedrag

Samenloopsignalen Inlichtingenbureau

(Anonieme) meldingen

Voldoen aan de taaleisen

Gegevens noodzakelijk voor de beoordeling van 

minimabeleid

Betrokkene

Inlichtingenbureau

UWV

Nidos (minderjarige 

asielzoekers die de 

gemeente gaat 

overnemen)

Rubicon

Andere instanties

SUWI-net

Vertegenw., mits gemachtigd, Deurw., 

Rechtb, Ministerie BZK, RBD, SVB

Inst. gezondh.zorg, RDW,  

Inlichtingenbur.,  IND, COA, UWV, Politie, 

LBIO (Landelijk bureau inning 

onderhoudsbijdragen)

Partners in het sociaal domein in het 

geval de hulpvraag breder is dan het 

werkterrein van de Participatiewet c.a.

Externe Adviseurs

Rubicon 

Participatiewet jo. Artikel 

10 Wabb

E Participatiewet, IOAW, 

e.a. Sociale 

zekerheidswetgeving

20 jaar na afronding 

van een dossier 

Netwerkschijf,  Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Inkomensvoorzieningen 

Voorzieningen voor minima

B&W PinkRoccade Voorzien in inkomen op grond 

van landelijke en lokale 

regelgeving, inclusief boetes, 

verhaal en invordering.

Onderhoudsplichtigen 

van 

aanvrager/gerechtigde

BSN, NAW, emailadres, telefoonnr., geboortedatum

Inkomensgegevens, Vermogensgegevens, 

Onderhoudsgegevens

Betrokkene

Inlichtingenbureau

UWV

Nidos (minderjarige 

asielzoekers die de 

gemeente gaat 

overnemen)

Rubicon

Andere instanties

SUWI-net

Vertegenw., mits gemachtigd, Deurw., 

Rechtb, Ministerie BZK, RBD, SVB

Inst. gezondh.zorg, RDW,  

Inlichtingenbur.,  IND, COA, UWV, Politie, 

LBIO (Landelijk bureau inning 

onderhoudsbijdragen)

Partners in het sociaal domein in het 

geval de hulpvraag breder is dan het 

werkterrein van de Participatiewet c.a.

Externe Adviseurs

Rubicon 

Participatiewet jo. Artikel 

10 Wabb

E Participatiewet, IOAW, 

e.a. Sociale 

zekerheidswetgeving

20 jaar na afronding 

van een dossier 

Netwerkschijf,  Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Inkomensvoorzieningen 

Voorzieningen voor minima

B&W PinkRoccade Voorzien in inkomen op grond 

van landelijke en lokale 

regelgeving, inclusief boetes, 

verhaal en invordering.

Overige inwonenden bij 

aanvrager

BSN, NAW

Gegevens i.v.m. berekenen kostendelersnorm

In welke verhouding staat deze persoon t.o.v. de 

aanvrager 

Betrokkene

Inlichtingenbureau

UWV

Nidos (minderjarige 

asielzoekers die de 

gemeente gaat 

overnemen)

Rubicon

Andere instanties

SUWI-net

Vertegenw., mits gemachtigd, Deurw., 

Rechtb, Ministerie BZK, RBD, SVB

Inst. gezondh.zorg, RDW,  

Inlichtingenbur.,  IND, COA, UWV, Politie, 

LBIO (Landelijk bureau inning 

onderhoudsbijdragen)

Partners in het sociaal domein in het 

geval de hulpvraag breder is dan het 

werkterrein van de Participatiewet c.a.

Externe Adviseurs

Rubicon 

Participatiewet jo. Artikel 

10 Wabb

E Participatiewet, IOAW, 

e.a. Sociale 

zekerheidswetgeving

20 jaar na afronding 

van een dossier 

Netwerkschijf,  Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Inkomensvoorzieningen 

Voorzieningen voor minima

B&W PinkRoccade Voorzien in inkomen op grond 

van landelijke en lokale 

regelgeving, inclusief boetes, 

verhaal en invordering.

Derden BSN, NAW, emailadres, telefoonnr. Betrokkene

Inlichtingenbureau

UWV

Nidos (minderjarige 

asielzoekers die de 

gemeente gaat 

overnemen)

Rubicon

Andere instanties

SUWI-net

Vertegenw., mits gemachtigd, Deurw., 

Rechtb, Ministerie BZK, RBD, SVB

Inst. gezondh.zorg, RDW,  

Inlichtingenbur.,  IND, COA, UWV, Politie, 

LBIO (Landelijk bureau inning 

onderhoudsbijdragen)

Partners in het sociaal domein in het 

geval de hulpvraag breder is dan het 

werkterrein van de Participatiewet c.a.

Externe Adviseurs

Rubicon 

Participatiewet jo. Artikel 

10 Wabb

E Participatiewet, IOAW, 

e.a. Sociale 

zekerheidswetgeving

20 jaar na afronding 

van een dossier 

Netwerkschijf,  Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Intranet Leudal B&W SIM-groep Informeren, faciliteren, richten 

en binden van medewerkers en 

bestuur

Gemeentebestuur

Klachtencoördinator

Medewerkers in dienst 

van gemeente Leudal 

en externen die door de 

gemeente - zijn 

ingehuurd

Foto, naam, voornaam, afdeling, team, functie, 

telefoonnrs, bhv, verjaardag, OR-lidmaatschap

Medewerkers

P&O

College B&W en griffie. 

Klachtencoördinator

Medewerkers in dienst van gemeente 

Leudal en externen die door de gemeente 

- zijn ingehuurd

N.v.t. F Intern beheer Gegevens worden 

verwijderd bij 

uitdiensttreding

CMS van SIM Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Jeugdhulp B&W N.v.t. Hulp bieden aan 

kinderen/jongeren en hun 

ouders bij opgroei en 

opvoedproblemen bij vrijwillige 

hulpvraag en indien 

noodzakelijk toeleiden naar 

gedwongen interventies

Jeugdige onder de 23 

jaar met een verzoek 

om hulp op grond van 

de Jeugdwet

NAW, BSN, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, 

tel.nr., gezagsrelaties, gezinssamenstelling, 

hulpvraag en beschrijving van de situatie, signalen 

van derden die betrekking hebben op de situatie van 

de jeugdige en het gezin, inhoud hulpaanbod, 

naam/tel.nr./e-mail casebehandelaar en/of 

hulpverlener, gegevens betreffende de gezondheid, 

strafrechtelijke gegevens

BRP

Hulpvragers

Gecontracteerde professionals in de 

jeugdhulp / gecertificeerde personen en 

instellingen jeugdhulp

Raad voor de kinderbescherming

Andere zorginstellingen die een rol spelen 

bij het oplossen van het gezinsprobleem

Anderen in het geval de hulpvraag breder 

is dan het werkterrein van de Jeugdwet 

en voor de complexe 

jeugdhulpvraagstukken 

Veilig thuis

Onderwijsinstellingen en voor- en 

vroegschoolse instellingen

Huisarts, jeugdartsen en medisch 

specialisten

CAK en SVB 

Veiligheidshuis en Justitiepartners

Leerplichtambtenaar

Hoofdstuk 7  Jeugdwet E Hoofdstuk 2 en 7 

Jeugdwet

Zolang als nodig is 

op basis van 

hulpvraag

Systeem CJG Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Jeugdhulp B&W N.v.t. Hulp bieden aan 

kinderen/jongeren en hun 

ouders bij opgroei en 

opvoedproblemen bij vrijwillige 

hulpvraag en indien 

noodzakelijk toeleiden naar 

gedwongen interventies

Ouders van de jeugdige 

met een hulpvraag

NAW, BSN, geslacht, e-mail, tel.nr., gegevens 

betreffende de burgerlijke staat/partnerschap, 

gezinssituatie, gezagsverhouding jegens jeugdige, 

sociaal-economische omstandigheden gezin, 

gegevens betreffende de gezondheid, strafrechtelijke 

gegevens

BRP

Hulpvragers

Gecontracteerde professionals in de 

jeugdhulp / gecertificeerde personen en 

instellingen jeugdhulp

Raad voor de kinderbescherming

Andere zorginstellingen die een rol spelen 

bij het oplossen van het gezinsprobleem

Anderen in het geval de hulpvraag breder 

is dan het werkterrein van de Jeugdwet 

en voor de complexe 

jeugdhulpvraagstukken 

Veilig thuis

Onderwijsinstellingen en voor- en 

vroegschoolse instellingen

Huisarts, jeugdartsen en medisch 

specialisten

CAK en SVB 

Veiligheidshuis en Justitiepartners

Leerplichtambtenaar

Hoofdstuk 7 Jeugdwet E Hoofdstuk 2 en 7 

Jeugdwet

Zolang als nodig is 

op basis van 

hulpvraag

Systeem CJG Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Jeugdhulp B&W N.v.t. Hulp bieden aan 

kinderen/jongeren en hun 

ouders bij opgroei en 

opvoedproblemen bij vrijwillige 

hulpvraag en indien 

noodzakelijk toeleiden naar 

gedwongen interventies

Personen in het 

informele sociale 

netwerk van de 

jeugdige en diens 

ouders

Naam, tel.nr., e-mailadres, rol in het systeem van het 

gezin (bijv. buurman of oom)

BRP

Hulpvragers

Gecontracteerde professionals in de 

jeugdhulp / gecertificeerde personen en 

instellingen jeugdhulp

Raad voor de kinderbescherming

Andere zorginstellingen die een rol spelen 

bij het oplossen van het gezinsprobleem

Anderen in het geval de hulpvraag breder 

is dan het werkterrein van de Jeugdwet 

en voor de complexe 

jeugdhulpvraagstukken 

Veilig thuis

Onderwijsinstellingen en voor- en 

vroegschoolse instellingen

Huisarts, jeugdartsen en medisch 

specialisten

CAK en SVB 

Veiligheidshuis en Justitiepartners

Leerplichtambtenaar

Hoofdstuk 7 Jeugdwet E Hoofdstuk 2 en 7 

Jeugdwet

Zolang als nodig is 

op basis van 

hulpvraag

Systeem CJG Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Jeugdhulp B&W N.v.t. Hulp bieden aan 

kinderen/jongeren en hun 

ouders bij opgroei en 

opvoedproblemen bij vrijwillige 

hulpvraag en indien 

noodzakelijk toeleiden naar 

gedwongen interventies

Regisseur/casemanage

r/Cliëntondersteuner

Naam, bezoekadres, telefoonnummer, emailadres

Professionaliteit

BRP

Hulpvragers

Gecontracteerde professionals in de 

jeugdhulp / gecertificeerde personen en 

instellingen jeugdhulp

Raad voor de kinderbescherming

Andere zorginstellingen die een rol spelen 

bij het oplossen van het gezinsprobleem

Anderen in het geval de hulpvraag breder 

is dan het werkterrein van de Jeugdwet 

en voor de complexe 

jeugdhulpvraagstukken 

Veilig thuis

Onderwijsinstellingen en voor- en 

vroegschoolse instellingen

Huisarts, jeugdartsen en medisch 

specialisten

CAK en SVB 

Veiligheidshuis en Justitiepartners

Leerplichtambtenaar

Hoofdstuk 7 Jeugdwet E Hoofdstuk 2 en 7  

Jeugdwet

Zolang als nodig is 

op basis van 

hulpvraag

Systeem CJG Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Jeugdhulp B&W N.v.t. Hulp bieden aan 

kinderen/jongeren en hun 

ouders bij opgroei en 

opvoedproblemen bij vrijwillige 

hulpvraag en indien 

noodzakelijk toeleiden naar 

gedwongen interventies

Personen in het 

professionele netwerk 

van de jeugdige en 

diens ouders

Naam, tel.nr., e-mailadres, organisatie en rol of 

functie. 

BRP

Hulpvragers

Gecontracteerde professionals in de 

jeugdhulp / gecertificeerde personen en 

instellingen jeugdhulp

Raad voor de kinderbescherming

Andere zorginstellingen die een rol spelen 

bij het oplossen van het gezinsprobleem

Anderen in het geval de hulpvraag breder 

is dan het werkterrein van de Jeugdwet 

en voor de complexe 

jeugdhulpvraagstukken 

Veilig thuis

Onderwijsinstellingen en voor- en 

vroegschoolse instellingen

Huisarts, jeugdartsen en medisch 

specialisten

CAK en SVB 

Veiligheidshuis en Justitiepartners

Leerplichtambtenaar

Hoofdstuk 7 Jeugdwet E Hoofdstuk 2 en 7 

Jeugdwet

Zolang als nodig is 

op basis van 

hulpvraag

Systeem CJG Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Jubilea overzichten:

50, 60, 65, 70, 75 en nog 

langjariger huwelijken

100, 100+ jarigen

B&W N.v.t. Felicitaties van burgemeester 

via brief, Twitter, Facebook of 

persoonlijk bezoek 

Personen die aan 

jubilea criteria voldoen

NAW, telefoonnr., geboortedatum, burgerlijke staat, 

huwelijk, (kopie huwelijksakte bij 60 en 70-jarige 

huwelijken bij huwelijken binnen Leudal)  

BRP Gouverneur Limburg

Kabinet van ZM de Koning en HM de 

Koningin

Bloemist

N.v.t F Lokale publiekrechtelijke 

taak

5 jaar

Archiefwet 6,1,6

Word

Excel

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking.Kadasterbestand B&W Enable U Achterhalen rechthebbenden 

en oppervlakten percelen 

grond en objecten bij taken die 

de gemeente uitvoert waarbij 

kadastrale gegevens nodig zijn

Zakelijk gerechtigden NAW, geboorteplaats en -datum, BRK-nr., soort 

zakelijk recht, BSN, publiekrechtelijke beperkingen

BRK Iedereen die via Nedbrowser en/of 

Kaartviewer kan raadplegen, kan bij de 

gegevens

Kadasterwet E Kadasterwetgeving Is voortdurend 

actueel en de historie 

wordt opgeslagen 

(onderzoeksdoeleind

en)

Jnet Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Klachtenregeling B&W Decos Registreren en controleren 

afhandeling klachten

Mensen met klachten Naam, adres, woonplaats, tel.nr., email

Aard klacht

Behandelend ambtenaar

Data

Besluit: gegrond of ongegrond

Mensen met klachten N.v.t. N.v.t. E Algemene Wet 

Bestuursrecht 

Klachtenverordening 

gemeente Leudal

Afgehandeld 5 jaar

Afgebroken 1 jaar

Archiefwet 13,1

Excel/Join Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking.

Koninklijke Onderscheidingen Burgemeester N.v.t. Waarderen van een burger met 

zijn inzet voor de 

gemeenschap d.m.v. het 

uitreiken van een KO

Decorandus,                                          

Voorsteller, 

ondersteunende 

relaties/vrijwilliger

BSN, telefoonnummer, e-mail, relatie t.o.v. de 

kandidaat, NAW, . Geboortedatum, burgerlijke staat, 

beoordelingsgegevens

Justitiële gegevens ogv art 30, lid 1 d  Besluit 

Justitiële en Strafvorderlijke gegevens

Politiegegevens ogv art. 4:3, lid i Besluit 

Politiegegevens

VOG bij medische beroepen

Instemmingsverklaring werkgever

Voortgangsmonitoring

Resultaat procedure                                                                         

Voordragers en andere 

informatiebronnen. 

Terugkoppeling van 

Kapittel en van de 

gouverneur

Gouverneur Limburg Artikel.10 Wabb E Wetgeving op het gebied 

van de Orde van de 

Nederlandse Leeuw

en de Orde van Oranje-

Nassau, Militaire Willems 

Orde e.a. 

onderscheidingen

Zolang als 

noodzakelijk is in het 

kader van de 

taakuitvoering

Daisy Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Koninklijke Onderscheidingen Burgemeester N.v.t. Waarderen van een burger met 

zijn inzet voor de 

gemeenschap d.m.v. het 

uitreiken van een KO

Decorandus,                                          

Voorsteller, 

ondersteunende 

relaties/vrijwilliger

BSN, telefoonnummer, e-mail, relatie t.o.v. de 

kandidaat, NAW, anr. Geboortedatum, burgerlijke 

staat, beoordelingsgegevens

Justitiële gegevens o.g.v. art 30, lid 1 d  Besluit 

Justitiële en Strafvorderlijke gegevens

Politiegegevens o.g.v. art. 4:3, lid i Besluit 

Politiegegevens

VOG bij medische beroepen

Instemmingsverklaring werkgever

Voortgangsmonitoring

Resultaat procedure                                                                         

Voordragers en andere 

informatiebronnen. 

Terugkoppeling van 

Kapittel en van de 

gouverneur

Gouverneur Limburg Art. 10 WABBSN E Wetgeving op het gebied 

van de Orde van de 

Nederlandse Leeuw

en de Orde van Oranje-

Nassau, Militaire Willems 

Orde e.a. 

onderscheidingen

Zolang als 

noodzakelijk is in het 

kader van de 

taakuitvoering

Daisy Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Leegstandswetvergunningen B&W Het behandelen van aanvragen 

om  

leegstandswetvergunningen, 

heffen van leges en 

geschilafhandeling

Aanvrager 

leegstandswetvergunni

ng en gemachtigde van 

aanvrager

NAW aanvragers en zaakgegevens, controle of 

woning in de verkoop staat en of huurder bekend is. 

Eventueel alsnog huurovereenkomst. 

Aanvrager N.v.t. E Leegstandswet Maximaal 2 jaar (zie 

art. 22, lid 6 VWbp

Leerlingenvervoer (beschikking) B&W PTRM (verwerker), 

Trafficon

(sub verwerker) 

Collectieve of individuele 

voorziening voor het vervoer 

van leerlingen

Ouders, voogden, 

verzorgers van 

leerlingen, school, CJG

NAW, telefoonnummer, rekeningnummer., email,

Medische gegevens (medische gegevens enkel in 

incidentele gevallen)

Aanvrager Financiën, vervoerder Onderwijswetgeving E Verordening Leerling 

vervoer

Conform 

overeenkomst met 

Trafficon

Vervoersmanagement 

online

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Leerlingenvervoer (beschikking) B&W PTRM (verwerker), 

Trafficon

(sub verwerker) 

Collectieve of individuele 

voorziening voor het vervoer 

van leerlingen

Leerling BSN, NAW, telefoon, email, grondslag: 

Medische-sociale gegevens, afstand school/huis 

(meer/minder dan 6km).

Aanvrager Vervoerder (alleen NAW-gegevens.  

Medische gegevens enkel indien 

noodzakelijk om vervoersoort te bepalen)

Onderwijswetgeving E Verordening Leerling 

vervoer

Conform 

overeenkomst met 

Trafficon

Vervoersmanagement 

online

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Leerlingenvervoer (uitvoering) B&W PTRM (verwerker), 

Trafficon

(sub verwerker) 

Collectieve of individuele 

voorziening voor het vervoer 

van leerlingen

Vervoerder NAW, telefoonnummer, email Aanvrager Verantwoordelijke van leerling Onderwijswetgeving E Verordening Leerling 

vervoer

Conform 

overeenkomst met 

Trafficon

Vervoersmanagement 

online

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Leerplicht en voorkomen voortijdig 

schoolverlaten

B&W PinkRoccade Uitvoering leerplichtwet en 

RMC-wet

Leerplichtigen NAW, telefoonnummer., emailadres, bijzonderheden, 

geboortedatum, geslacht, administratienummer, BS 

Nationaliteit, geboorteplaats, 

In- en afschrijving en reden

Schoolverloop, verzuim en vrijstellingsberoep

School, onderwijssoort en -niveau, dossier waarin 

rapportagegegevens 

BRP

DUO

Ouders

Leerplichtambtenaren                   

Inlichtingenbureau 

Maatschappelijk werk, GGD, 

Verwijsindex, RvK, Politie, Openbaar 

Ministerie, Jeugdzorg,  (Zorgadviesteams 

in en extern), SVB, Onafh. Psycholoog, 

Wijkagent, Onderwijsinstellingen, Andere 

gemeenten

RMC voor niet leerplichtigen

Regionaal informatie en expertisecentrum 

Veiligheidshuis

Thuiszittersoverleg

Actietafel kwetsbare jongeren

Leerplicht en RMC-

regeling jo. artikel 10 

Wabb. 

E Leerplichtwet en RMC-

regeling

Melding verzuim:              

afgehandeld: 19 jaar 

na geboortedatum 

leerplichtige                           

afgebroken: 1 jaar na 

afhandeling.              

Ontheffing:                           

verleend: 19 jaar na 

geboortedatum 

leerplichtige                                

geweigerd: 5 jaar na 

afhandeling                       

afgebroken: 1 jaar na 

behandeling                         

ingetrokken: 1 jaar na 

behandeling                    

Extra verlof:                          

verleend/afgebroken/

ingetrokken: 1 jaar na 

behandeling              

geweigerd: 5 jaar na 

behandeling. 

Civision 

Samenlevingszaken,  

Netwerkschijf

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Leerplicht en voorkomen voortijdig 

schoolverlaten

B&W PinkRoccade Uitvoering leerplichtwet en 

RMC-wet

Ouders, voogden, 

verzorgers 

leerplichtigen

BSN, NAW, geboortedatum, geslacht, 

telefoonnummer, emailadres

Nationaliteit, geboorteland, geboortegemeente

BRP

DUO

Ouders

Leerplichtambtenaren                   

Inlichtingenbureau 

Maatschappelijk werk, GGD, 

Verwijsindex, RvK, Politie, Openbaar 

Ministerie, Jeugdzorg,  (Zorgadviesteams 

in en extern), SVB, Onafh. Psycholoog, 

Wijkagent, Onderwijsinstellingen, Andere 

gemeenten

RMC voor niet leerplichtigen

Regionaal informatie en expertisecentrum 

Veiligheidshuis

Thuiszittersoverleg

Actietafel kwetsbare jongeren

Leerplicht en RMC-

regeling jo. artikel 10 

Wabb. 

E Leerplichtwet en RMC-

regeling

Melding verzuim:              

afgehandeld: 19 jaar 

na geboortedatum 

leerplichtige                           

afgebroken: 1 jaar na 

afhandeling.              

Ontheffing:                           

verleend: 19 jaar na 

geboortedatum 

leerplichtige                                

geweigerd: 5 jaar na 

afhandeling                       

afgebroken: 1 jaar na 

behandeling                         

ingetrokken: 1 jaar na 

behandeling                    

Extra verlof:                          

verleend/afgebroken/

ingetrokken: 1 jaar na 

behandeling              

geweigerd: 5 jaar na 

behandeling. 

Civision 

Samenlevingszaken, 

netwerkschijf

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Leerplicht en voorkomen voortijdig 

schoolverlaten

B&W PinkRoccade Uitvoering leerplichtwet en 

RMC-wet

Niet-leerplichtigen die 

de leeftijd van 23 jaar 

nog niet hebben bereikt 

zonder startkwalificatie

NAW, telefoonnummer., e-mailadres, 

bijzonderheden, geboortedatum, geslacht, 

administratienummer, Bsn Nationaliteit, 

geboorteplaats, 

In- en afschrijving en reden

Schoolverloop, verzuim en vrijstellingsberoep

School, onderwijssoort en -niveau, dossier waarin 

rapportagegegevens 

BRP

DUO

Ouders

Leerplichtambtenaren                   

Inlichtingenbureau 

Maatschappelijk werk, GGD, 

Verwijsindex, RvK, Politie, Openbaar 

Ministerie, Jeugdzorg,  (Zorgadviesteams 

in en extern), SVB, Onafh. Psycholoog, 

Wijkagent, Onderwijsinstellingen, Andere 

gemeenten

RMC voor niet leerplichtigen

Regionaal informatie en expertisecentrum 

Veiligheidshuis

Thuiszittersoverleg

Actietafel kwetsbare jongeren

Leerplicht en RMC-

regeling jo. artikel 10 

Wabb. 

E Leerplichtwet en RMC-

regeling

Melding verzuim:              

afgehandeld: 19 jaar 

na geboortedatum 

leerplichtige                           

afgebroken: 1 jaar na 

afhandeling.              

Ontheffing:                           

verleend: 19 jaar na 

geboortedatum 

leerplichtige                                

geweigerd: 5 jaar na 

afhandeling                       

afgebroken: 1 jaar na 

behandeling                         

ingetrokken: 1 jaar na 

behandeling                    

Extra verlof:                          

verleend/afgebroken/

ingetrokken: 1 jaar na 

behandeling              

geweigerd: 5 jaar na 

behandeling. 

Civision 

Samenlevingszaken,  

Netwerkschijf

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Lijst gedecoreerden Burgemeester N.v.t. Uitnodiging voor het 

Lintjesfeest

Gedecoreerden NAW, soort decoratie ontvangen, status overleden Eigen beheer N.v.t. N.v.t. E Uitnodigingsbeleid 6 maanden

Archiefwet 12.1.8

Word

Excel

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. Loterijvergunning B&W Behandelen aanvragen 

loterijvergunning

Contactpersonen van 

verenigingen en 

stichtingen

NAW, tel.nr., email adres, doel loterij, periode waarin 

de loterij wordt gehouden, verwachte opbrengst, 

aantal loten, balans m.b.t. loterij, 

verantwoordingsregistratie

Aanvragers N.v.t. n.v.t E Wet op de Kansspelen, 

Algemene Verordening 

gemeente Leudal

Maximaal 2 jaar (zie 

art. 22, lid 6 VWbp)

Word, Join

Excel 

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. Maatschappelijke ondersteuning B&W PinkRoccade Bepalen en zonodig 

verstrekken van een passende 

bijdrage aan zelfredzaamheid 

en participatie

Personen die zich 

melden met een 

hulpvraag 

NAW-gegevens, postcode, telefoonnummer,

banknummer, emailadres

BSN, Geslachtsaanduiding, geboortedatum,

nationaliteit

Gezinssamenstelling, naam partner

Woonsituatie

Aard van de vraag

Bespreken eigen bijdrage

Deelname sociaal verkeer

Verslaving

Activiteiten dagelijks leven

Gegevens betreffende de gezondheid

Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk 

gedrag i.v.m. een opgelegd verbod n.a.v. dat gedrag

BRP

Hulpvragers

Contactpersonen van 

de hulpvrager

Centraal administratiekantoor

Gecontracteerde zorgaanbieders en 

andere leveranciers

Woningcorporaties

Sociale verzekeringsbank

Gecontracteerde sociaal / medisch 

adviseur

Ergotherapeuten

Wijkverpleegkundigen

Toezichthoudend ambtenaar

Ketenpartners in het geval de hulpvraag 

breder is dan het werkterrein van de 

WMO 2015

Vecozo

Andere gemeentes in sommige situaties 

(bijv. beschermd wonen)

Hoofdstuk 5  WMO 2015 E Hoofdstuk 5 WMO 2015 Zolang als nodig is 

op basis van 

zorgvraag

Netwerkschijf, Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Maatschappelijke ondersteuning B&W PinkRoccade Bepalen en zonodig 

verstrekken van een passende 

bijdrage aan zelfredzaamheid 

en participatie

Contactpersonen 

namens persoon die 

zich heeft gemeld voor 

hulp

NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, relatie 

tot de melder

BRP

Hulpvragers

Contactpersonen van 

de hulpvrager

Centraal administratiekantoor

Gecontracteerde zorgaanbieders en 

andere leveranciers

Woningcorporaties

Sociale verzekeringsbank

Gecontracteerde sociaal / medisch 

adviseur

Ergotherapeuten

Wijkverpleegkundigen

Toezichthoudend ambtenaar

Ketenpartners in het geval de hulpvraag 

breder is dan het werkterrein van de 

WMO 2015

Vecozo

Andere gemeentes in sommige situaties 

(bijv. beschermd wonen)

N.v.t. E Hoofdstuk 5 WMO 2015 Zolang als nodig is 

op basis van 

zorgvraag

Netwerkschijf, Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Maatschappelijke ondersteuning B&W PinkRoccade Bepalen en zonodig 

verstrekken van een passende 

bijdrage aan zelfredzaamheid 

en participatie

Mantelzorgers en 

andere personen in het 

sociale netwerk van de 

melder

NAW, telefoonnr., email

Relatie tot de melder en diens bijdrage aan de 

zelfredzaamheid van de melder

Gegevens betreffende de gezondheid

BRP

Hulpvragers

Contactpersonen van 

de hulpvrager

Centraal administratiekantoor

Gecontracteerde zorgaanbieders en 

andere leveranciers

Woningcorporaties

Sociale verzekeringsbank

Gecontracteerde sociaal / medisch 

adviseur

Ergotherapeuten

Wijkverpleegkundigen

Toezichthoudend ambtenaar

Ketenpartners in het geval de hulpvraag 

breder is dan het werkterrein van de 

WMO 2015

Vecozo

Andere gemeentes in sommige situaties 

(bijv. beschermd wonen)

N.v.t. E Hoofdstuk 5 WMO 2015 Zolang als nodig is 

op basis van 

zorgvraag

Netwerkschijf, Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Maatschappelijke ondersteuning B&W PinkRoccade Bepalen en zonodig 

verstrekken van een passende 

bijdrage aan zelfredzaamheid 

en participatie

Zorgaanbieders en 

leveranciers

NAW, telefoonnr., emailadres, banknummer BRP

Hulpvragers

Contactpersonen van 

de hulpvrager

Centraal administratiekantoor

Gecontracteerde zorgaanbieders en 

andere leveranciers

Woningcorporaties

Sociale verzekeringsbank

Gecontracteerde sociaal / medisch 

adviseur

Ergotherapeuten

Wijkverpleegkundigen

Toezichthoudend ambtenaar

Ketenpartners in het geval de hulpvraag 

breder is dan het werkterrein van de 

WMO 2015

Vecozo

Andere gemeentes in sommige situaties 

(bijv. beschermd wonen)

N.v.t. E Hoofdstuk 5 WMO 2015 Zolang als nodig is 

op basis van 

zorgvraag

Netwerkschijf, Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Makelaar (MKS) B&W PinkRoccade Distributiekanaal en magazijn 

van diverse basisgegevens 

voor verschillende 

verwerkingen

Inwoners, oud-

inwoners, niet-inwoners

Niet-ingeschreven in de 

BRP zonder BSN waar 

de gemeente Leudal 

een relatie mee heeft

Persoonsgegevens BRP, aangehaakte gegevens BRP

HR

BAG

Binnengemeentelijke afnemers ingevolge 

Regeling BRP 

Autorisatiebesluit MinBzk

Wet BRP

Artikel 10 Wabb

E / F Intern beheer Realtime 

actualisering

Makelaar (MKS) Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Mantelzorgcompliment en 

mantelzorgattentie

B&W Mantelzorgcomplim

ent: PinkRoccade           

Mantelzorgattentie: 

Synthese en 

PinkRoccade

Waardering tonen aan 

mantelzorgers en in beeld 

krijgen van wie mantelzorger 

zijn

Zorgvragers

Mantelzorgers

NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnr., soort 

taken, hulpfrequentie, bankrekening, relatie tot 

zorgvrager 

Van de zorgvrager: NAW-gegevens, geboortedatum, 

rekeningnummer, diens beperking

Zorgvragers Financiën

Synthese

N.v.t E Hoofdstuk 5 WMO 2015 Mantelzorgcomplime

nt: 7 jaar.                          

Mantelzorgattentie: 

Maximaal 1 jaar.  

E-formulier. Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Melding verplichte zorg WVGGZ Burgemeester Kohnraad Instellen verkennend 

onderzoek en zonodig voor 

subject zorgmachtiging 

aanvragen bij OM (oplegging 

onvrijwillige zorg)

Degene die de 

onvrijwillige zorg moet 

ondergaan

Melder, Directe familie

NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats. 

Omschrijving problematiek.  

melder, klantregisseur 

WMO, casemanager 

AMW (er-op-af team)

Zorginstelling, Officier van Justitie, 

Casemanager ANW (er-op-af team)

N.v.t. C/E WVGGZ 20 jaar. SAAS applicatie Khonraad Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. Meldingenadministratie 

leefomgeving ()

B&W Beheervisie Afhandelen van meldingen 

openbare ruimte en 

voortgangsbewaking

Melders Naam, adres, tel.nr., mailadres, aard van de melding, 

locatie, afhandeling

Melders Meldingen gaan naar de behandelende 

afdelingen

E Gemeentewet, 

Milieuwetgeving

Maximaal 2 jaar 

nadat het gemelde 

probleem is opgelost

Melddesk

Meldingen App

Module scannen ID Burgemeester N.v.t. Vergelijken van ID-document 

met de betrokkene

Betrokkene (degene die 

vergeleken wordt)

Identificerende kenmerken op het ID-document. Betrokkene N.v.t. Artikel 10 Wabb E / F Wet BRP

Wet op identificatieplicht

Buitenlandse 

documenten:110 

jaar. Nederlandse 

documenten: 5 jaar

Oribi Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. Nieuwsbrieven B&W Laposta Toesturen van 

emailnieuwsbrieven

Mensen die zich 

hebben aangemeld 

voor ontvangst van een 

nieuwsbrief

e-mailadres, achternaam, voornaam Betrokkene N.v.t. N.v.t. E / F bedrijfsvoering Tot op het moment 

de betrokkene zich 

afmeldt voor de 

nieuwsbrief. 

De online applicatie van 

Laposta

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Omgevingsvergunningen

- en melding

B&W Leverancier RX-

Mission

Het behandelen van aanvragen 

van omgevingsvergunningen, 

heffen van leges en 

geschilafhandeling

(inclusief handhaving)

Bestuurlijke en preventieve 

aanpak van de georganiseerde 

misdaad

Aanvrager en 

gemachtigden van 

aanvragers, 

bezwaarmakers. 

(derden) 

belanghebbenden

NAW, tel.nr., email, ban, zaakgegevens, KvK-

gegevens, kadastrale gegevens

Aanvragers

Handhavers

Bezwaarmakers

Vertegenwoordiger aanvrager

Aanvrager

Bezwaarmaker

Belastingdienst

Degene die inzage krijgt

BSGW

Uitvoering/Handhaving

Regionaal informatie en expertisecentrum

Regionale uitvoeringsdienst Noord- en 

Midden Limburg

Adviesorganen (provincie, Waterschap, 

buurgemeenten)

Leidingbeheerders

Veiligheidsregio

Bibob

Kadaster ihkv Wkpb (geluid)

Bezwaarcommissie en rechtbank

Commissie ruimtelijke kwaliteit

CBS

Externe adviseurs

WABO E WABO/WRO/Milieubehee

r/Woningwet 

en aanverwante 

wetgeving

Gemeentewet, 

legesverordening

SBA - RX-Mission

Ondersteuning bij 

maatschappelijke participatie (re-

integratie)

B&W PinkRoccade De maatschappelijke 

participatie bevorderen 

Uitkerings- en niet-

uitkering ontvangende 

aanvrager 

ondersteuning bev 

ordering 

maatschappelijke 

participatie

BSN, NAW, email, geboortedatum, 

Arbeidsmarktgegevens, gezondheid, CV, referenties, 

diagnose

Betrokkene

BRP

SUWI-net

Opdrachtnemers die ondersteuning 

bieden bij deelname aan het 

maatschappelijk verkeer

Werkgevers

Indicatie- en reïntegratiebedrijven

RMC/Leerplicht

Onderwijsinstellingen

CJG ML

Andere organisaties en instellingen voor 

zo ver van belang in het kader van de 

maatschappelijke participatie

WSW-bedrijf Westrom en de RISSE

Participatiewet jo. Artikel 

10 Wabb

E Participatiewet, IOAW, 

IOAZ, BBZ, e.a. Sociale 

zekerheidswetgeving

20 jaar na afronding 

van een dossier 

Netwerkschijf, Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Onderzoek verblijfplaats inwoners B&W PinkRoccade, 

Decos

Actueel houden BRP In onderzoek gestelden, 

melders 

BRP-gegevens, inclusief de aanduiding in  

onderzoek, onderzoek dossier

Terugmelding in- en 

extern

Post retour

Deurwaarders

Nieuwe bewoners

Verhuurder

Overheidsorganisaties en derden die op 

grond van de Wet BRP recht hebben op 

BRP-gegevens

Wet BRP C Wet BRP 10 jaar Regeling 

BRP

iBurgerzaken/JOIN/overzic

ht Excellijst

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Oneigenlijk gebruik 

gemeentegrond

B&W Handhaven illegaal gebruik 

gemeentegrond

Waarschuwing beëindigen 

oneigenlijk gebruik

Gebruikers / Zakelijk 

gerechtigden

NAW, tel.nr., locatie, oppervlakte en aard van het 

gebruik

Verzoekers

Tipgevers

B&O

V&H

RO

Kadaster

Vergunningverlening

Juridische zaken

Rechtbank

B BW 5, Eigendomsrecht Maximaal 2 jaar (zie 

art. 40, lid 5 VWbp)

Word

SBA, RX Mission

(Bijna) ongevallen B&W N.v.t. Registreren van bijna 

ongevallen en beleidsinzichten 

met betrekking tot preventie en 

afhandeling

Medewerkers in de 

uitoefening van hun 

functie of bezoekers

Naam, toedracht, tijd en plaats van de gebeurtenis, 

arts bezoek, eventueel ziekmelding en maatregelen, 

had dit ongeluk voorkomen kunnen worden

Medewerker Leidinggevende

Verzekeraars

Arbeidsinspectie

N.v.t. C Arbowetgeving Zolang noodzakelijk 

is voor het doel

Papier (een daarvoor 

bestemd formulier). Deze 

wordt digitaal bijgehouden 

in een Excel-bestand op de 

L-schijf

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking.Online enquêtes -tool B&W Enalyzer Het opstellen en uitvoeren van 

enquêtes. 

Respondenten Meeste enquêtes zijn anoniem. Met de applicatie  zijn 

ook gepersonaliseerde enquêtes mogelijk. 

Respondent N.v.t. N.v.t. A/E/F Bedrijfsvoering De enquêtes worden 

op dit moment niet 

verwijderd. 

Enalyzer Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. Ontheffingen algemeen WVW B&W Verlenen van ontheffingen 

WVW

Aanvragers  / Houders NAW, telefoonnr., emailadres, kenteken, locatie 

waarvoor de ontheffing moet gelden, reden/motief, 

tijdsduur ontheffing

Betrokkene BSGW E WVW, WVR

Openbare verlichting B&W Beheervisie Melding van storingen 

openbare verlichting

Melders NAW, tel.nr., email, Melders Ziut E Gemeentewet, 

Milieuwetgeving

IBS+

Overzicht adressen NAVO-

militairen en geprivilegieerden

B&W N.v.t. Bewoonde administratief 

leegstaande adressen

NAVO-militairen, 

burgerpersoneel, 

inwonende echtgenoten- 

GP en minderjarige 

kinderen en 

geprivilegieerden

adressen/namen personen Ministerie Buitenlandse 

Zaken

N.v.t. N.v.t. E Wet BRP De tijd dat personen 

verblijven op het 

adres

Excel Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Overzicht BHV-ers B&W N.v.t. Registratie van BHV-ers t.b.v. 

calamiteiten. Bijhouden 

wanneer iemand op 

cursus/training moet

Medewerkers in dienst 

van gemeente Leudal

Naam medewerker, geboortedatum, afdeling, 

telefoonnr., e-mail, vergoeding, EHBO, ploegleider 

BHV, certificaatnrs.

Medewerker Opleidingsinstituut

P&O

Degenen die kennisnemen van intranet

N.v.t. C Arbeidsomstandighedenw

et, art 3, lid 1,e en 15

Na beëindiging taken 

BHV of 

dienstverband

Excel Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. Overzicht briefadressen B&W N.v.t. Controle/monitoren 

briefadreshouders 

Personen ingeschreven 

met briefadres

NAW; zaaknummer; reden en termijn briefadres Aanvrager briefadres N.v.t. N.v.t. E Wet BRP     Circulaire 

briefadres

De tijd dat de 

persoon is 

ingeschreven op 

briefadres

Excel Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 
Pensioneer (voormalige 

gemeenten)

B&W Centric

REAT en Loyalis 

voor berekening 

pensioenen en 

uitbetalingen 

daarvan.

Communicatie omtrent 

pensioneer

Pensioneer Benodigde gegevens voor uitbetaling. NAW-

gegevens en financiële gegevens.

Medewerker Behandelaars van de P-zaken Wet op de loonbelasting E Intern beheer gegevens 

oud medewerkers

10 jaar na 

beëindiging

Dienstverband.

Archiefwet

PIMS Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Personeelsmanagementinformatie

systeem (PIMS), algemene 

informatie

B&W Centric Uitvoering van alle personele 

aangelegenheden van 

betrokkenen

Personen in (tijdelijke) 

dienst van de gemeente 

Leudal.

NAW, BSN, geboortedatum en -plaats,, telefoonnr., 

burgerlijke staat, (voormalige) functiegegevens

Verlof (ook zwangerschapsverlof)

Ziekteverzuim

Jubilea

arbeidsverleden, naam partner, functieniveau, 

dienstbetrekking of aanstelling (volledig), 

Identificatiecode: nummer paspoort of 

verblijfsvergunning

Medewerker  Behandelaars van de P-zaken Wet op de loonbelasting E  Cao gemeente en Cao 

Rijk

10 jaar na 

beëindigen 

dienstverband

Archiefwet 17,3

PIMS Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking 

Planschade B&W Decos Behandelen 

planschadeverzoeken

en nadeelcompensatie

Aanvragers planschade 

en verzoekers om 

nadeelcompensatie

NAW-gegevens, telefoonnummer, banknummer 

(indien een vergoeding wordt toegekend), kopie 

eigendomsbewijs, inhoud schade en op grond 

waarvan

Vwb nadeelcompensatie: financiële bedrijfsgegevens

Aanvragers Financiën

Adviserend bureau

E Afdeling 6 Wet ruimtelijke 

ordening 

Nadeelcompensatie 

gebaseerd op AWB en 

jurisprudentie

Zolang als voor het 

doel noodzakelijk is

Join

L-schijf planschade

Radicalisering Burgemeester N.v.t. Signalering van zorgen met 

betrekking tot het thema 

radicalisering en polarisatie

Personen waarover 

zorgen bestaan met 

betrekking 

radicalisering

NAW, geboortedatum, BSN, signaal Signaleerders Veiligheidshuis (casusoverleg)

Keten- en zorgpartners, scholen 

Artikel 10 Wabb E Openbare orde en 

veiligheid

Zolang als voor het 

doel noodzakelijk 

Word Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Register huwelijksdossiers ambtenaar van de 

burgerlijke stand

PinkRoccade Verzamelen van gegevens 

i.v.m. ondertrouw en/of 

huwelijk (partnerschap)

Aanstaande partners, 

getuigen

BSN, NAW gegevens, geboorte, huwelijks, 

oudergegevens, getuigen

Betrokkene en BRP Babs of ambtenaar van de burgerlijke 

stand (abs)

BSGW (legesnota)

Burgerlijk Wetboek B / E Burgerlijk Wetboek

Besluit Burgerlijke Stand 

(BBS)

18 maanden Besluit 

burgerlijk bestand 

iBurgerzaken Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Register stembureauleden B&W TSA Verkiezingen 

B.V.

Organiseren bemensing van de 

stembureaus

Stembureauleden NAW, tel.nr. (zakelijk & privé), mail, functie (lid of 

voorzitter), historie, ambtelijk lid, BSN

Betrokkene en BRP Salarisadministratie

Stembureauleden

Wet op de loonbelasting E Kieswet Bij opzegging of 

overlijden worden de 

gegevens uit het 

bestand verwijderd

Elector Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Registratie Kinderopvang en 

peuterspeelzalen

B&W N.v.t. 1, Publicatie van 

kinderopvangvoorzieningen die 

voldoen aan de wettelijke 

vereisten

2. Behandelen van aanvragen 

om te worden ingeschreven en 

wijzingen door te voeren in het 

landelijk register Kinderopvang 

en Peuterspeelzaal

Houder kindercentrum 

of gastouderbureau

NAW, telefoon, rechtsvorm, KvK-nr., email, website, 

aantal kindplaatsen

Kopie verklaring omtrent gedrag en geldig 

identiteitsbewijs met ban.

Kopie VOG rechtspersoon

Kwalificatiestukken bemiddelingsmedew.

Advies GGD

Besluit en motivatie

Naam, telefoonnr. en email contactpersoon

Kinderopvangcentra

Gastouderbureaus

Gastouder

Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen (Landelijke register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen)

GGD

Een ieder die het register kinderopvang 

raadpleegt voor de openbare gegevens

Artikel 1.45 Wet 

Kinderopvang en 

kwaliteitseisen  

peuterspeelzalen

E Wet Kinderopvang en 

kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen

Besluit registratie 

Kinderopvang

Gegevens worden 

bewaard zolang dat 

voor het doel 

noodzakelijk is

Landelijk register 

Kinderopvang

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Registratie Kinderopvang en 

peuterspeelzalen

B&W N.v.t. 1, Publicatie van 

kinderopvangvoorzieningen die 

voldoen aan de wettelijke 

vereisten

2. Behandelen van aanvragen 

om te worden ingeschreven en 

wijzingen door te voeren in het 

landelijk register Kinderopvang 

en peuterspeelzaal

Gastouder NAW, telefoon tijdens opvang, ban.  

Adres kinderopvang

Kopie bewijsst.beroepskwal. en spoedeisende 

hulpverlening

Kopie ID-bewijs, ban, verklaring omtr. gedrag 

gastouder en alle personen vanaf 18 jaar op 

opvangadres

Advies GGD

Besluit en motivatie

Kinderopvangcentra

Gastouderbureaus

Gastouder

Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen (Landelijke register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen)

GGD

Een ieder die het register kinderopvang 

raadpleegt voor de openbare gegevens

Artikel 1.45 Wet 

Kinderopvang en 

kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen

E Wet Kinderopvang en 

kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen

Besluit registratie 

Kinderopvang

Gegevens worden 

bewaard zolang dat 

voor het doel 

noodzakelijk is

Landelijk register 

Kinderopvang

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Registratie naturalisatieverzoeken Burgemeester PinkRoccade, 

Decos

Adviseren van Minister van 

Justitie i.v.m. naturalisatie c.a.

Aanvragers met 

eventuele kinderen

BSN, V-nummer, NAW gegevens, verblijfsgegevens, 

naturalisatiegegevens

Betrokkene IND, Politie en Justitiële 

Documentatiedienst: NAW gegevens

Rijkswet op het 

Nederlanderschap

E Rijkswet op het 

Nederlandschap

1 jaar 

Archiefwet 7.1.1 

Optiedossiers: 12 

jaar

JOIN Iburgerzaken Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Registratie van agressie en 

geweld

B&W Carthago Registratie en behandeling van 

agressie en geweld

Medewerker die 

agressie ondervindt 

Naam, team, functie

NAW agressor indien bekend

Aard van de melding, bijv. vorm (verbaal of 

lichamelijk) en ernst van de agressie, locatie en 

situatiegegevens

Eventuele schade

Naam afhandelaar

Naam getuige, telefoonnr..

Maatregel en actie

Medewerker Burgemeester

Directie

Leidinggevende

Afhandelaar

Politie

Bedrijfsarts

N.v.t. C Arbowetgeving Zolang noodzakelijk 

is voor het doel

Papier. Het formulier wordt 

verwerkt in het 

Gemeentelijk Incidenten 

Registratiesysteem (GIR)

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Registratie verzoeken om 

bodeminformatie

B&W Decos Registratie verzoeken om 

bodeminformatie

Aanvragers 

bodeminformatie 

(voornamelijk 

makelaars en 

projectontwikkelaars en 

adviesbureaus)

NAW aanvragers en zaakgegevens Aanvrager aanvrager

BsGW (nota)

E Wet bodembescherming

Woningwet

Maximaal 2 jaar 

nadat verzoek is 

afgehandeld

ontvangst via e-formulier in 

join. Toesturen gegevens 

via e-mail van bbp-

omgeving. Toegezonden 

stukken wordt bewaard in 

in verzonden items 

Outlook..Registratie verzoeken om 

bouwtekeningen of 

milieuvergunningen

B&W Decos Registratie verzoeken om 

bouwtekeningen of 

milieuvergunningen

Aanvragers 

bouwtekeningen of 

milieuvergunningen 

(voornamelijk 

makelaars en 

projectontwikkelaars en 

adviesbureaus en 

bewoners)

NAW aanvragers en zaakgegevens Aanvrager aanvrager

BsGW (nota)

E Wet milieubeheer

Omgevingswet

Woningwet

Maximaal 2 jaar 

nadat verzoek is 

afgehandeld

ontvangst via e-formulier in 

join. Toesturen gegevens 

via e-mail van 

bbpomgeving. 

Toegezonden stukken 

wordt bewaard in in 

verzonden items.

Reisdocumenten Burgemeester PinkRoccade Afgifte reisdocumenten

(inclusief RAAS)

Aanvragers NAW, geboortedatum en –plaats, BSN,

Biometrie: vingerafdruk

Pasfoto en lengte, handtekening

Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam echtg.

Nationaliteit, verblijfsstatus,

Documentnummer 

Autoriteit afgifte, inhouding, vermissing

Bij kinderen de gezagsverhouding en gegevens van 

de ouders

Betrokkene en BRP Voor personalisering naar MDU

Politie (opsporing strafbare feiten)

Rechtbank

Andere gemeenten i.v.m. vermissing

MinBzk voor paspoortsignaleringen

KMar

MinBuiZa

Paspoortwet E Paspoortwet Maximaal 16 jaar 

Archiefwet 5.1.4 

iBurgerzaken

RAAS

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Salarisadministratie B&W Centric

REAT en Loyalis 

voor berekening 

pensioenen en 

uitbetalingen 

daarvan.

Berekenen, vastleggen en 

betalen van salarissen, 

vergoedingen, etc. en andere 

daaraan gelieerde betalingen

Personen in dienst van 

de gemeente -

Raadsleden, B&W, 

ambtenaren van de 

burgerlijke stand, 

Betalingsgegevens (betaalwijze, rekeningnummer, 

afdrachten sociale voorz.), werkgeversbijdrage ZKV

Medewerker  Behandelaars van de P-zaken Wet op de loonbelasting E Cao Gemeente 10 jaar

Archiefwet 17.3

PIMS Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Schuldhulpverlening B&W Plangroep Het uitvoeren van de Wet 

gemeentelijke

schuldhulpverlening en het 

voorkomen van

problematische schulden door 

preventie.

Melder die zijn 

financiële situatie 

uiteenzet. 

Aanvragers die een 

beroep doen op Wet 

gemeentelijke 

schuldhulpverlening 

(Wgs)

Cliënt

● NAW, e-mailadres, telefoonnummer;

● BSN;

● kopie ID;

● inkomens- en betalingsgegevens;

● zorgverzekeringsgegevens;

● werkgevers- of bedrijfsinformatie,

opleidingsgegevens, werkervaring;

● gegevens betreffende schulden en

betalingsverplichtingen, waaronder CJIB

vorderingen;

● screeningsadvies: motivatie en gedrag,

leercompetenties;

● plan van aanpak, relevante correspondentie,

machtigingen, overeenkomsten en

voortgangsverslagen van dossierbehandelaars;

● juridische gegevens: beschikkingen en

uitspraken die relevant zijn voor de

behandeling van het dossier.

● medische gegevens: gegevens over de

gezondheid voor zover deze relevant zijn voor

de uitvoering van de dienstverlening. Dit staat

in privacyverklaring PLAN groep.                                  

Strafrechtelijk: Niet saneerbare vorderingen CJIB

BSN (belastinggegevens)

Financiële en fiscale gegevens

Huisgenoten

● NAW;

● inkomensgegevens, soms banksaldo.

Betrokkene

Bewindvoerder

Huisgenoten van 

cliënten

Schuldeisers/crediteure

n

Schuldeisers

Ketenpartners

Rechtbanken

WSNP-bewindvoerder

Artikel 8c Wet 

gemeentelijke 

schuldhulpverlening

E

Artikel 8 t/m artikel 8d 

Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening, 

Besluit gemeentelijke 

schuldhulpverlening

Beleidsplan 

schuldhulpverlening

WSNP (Art. 285 

Faillisementswet)

5 jaar Netwerkschijf, e-mail,      

Applicatie Plangroep. 

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Screening casussen RIECIS Burgemeester Gemeente 

Maastricht host 

RIEC-IS

Tegengaan van maatschappij 

ondermijnende activiteiten door 

criminele 

samenwerkingsverbanden

Personen waarvan op 

grond van signalen, 

onderbuikgevoelens 

een redelijk vermoeden 

bestaat dat zij mogelijk 

ondermijnende en 

criminele activiteiten 

verrichten

NAW, BSN, geboortedatum en -plaats, geboorteland, 

nationaliteit, volledige voornamen, geslacht, 

gegevens uit processen die de organisatie uitvoert 

zoals participatiewet, jeugdwet, etc. 

Signaleerders Accountmanager RIEC

BOA

Wijkagent

Informatieplein RIEC

Themagroepen, zoals Hennep, 

mensenhandel

Gemeentewet en Wet 

Bibob jo. Artikel 10 

Wabb 

E Artikel 172 Gemeentewet

Bibob

Damoclesbeleid

1 jaar in actieve 

omgeving

na 2 jaar 

gearchiveerd en 

casus opgeschoond 

door beheerder 

Maastricht

RIEC-IS Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Signalenregister Burgemeester en 

B&W

N.v.t. Overzicht van binnengekomen 

signalen ondermijnende 

criminaliteit en adressen 

opgepakt i.v.m. 

themaonderzoek

Personen op wie 

signalen/meldingen 

betrekking hebben

Naam, inhoud signaal/melding

Beoordelingsgegevens

Monitoringsgegevens

MMA, melddesk, 

interne melders, 

partners RIEC-verband

Organisatieonderdelen die het signaal of 

de melding verder verwerken in hun 

bedrijfsproces

RIEC-partners

N.v.t. C/E De wetgeving die ten 

grondslag ligt aan de 

wettelijke verplichtingen 

en overheidstaken die het 

college en de 

burgemeester 

opgedragen krijgen

Bijvoorbeeld 

Participatiewet, WMO 

2015,Wet Bibob, 

1 jaar na het 

beslismoment in niet 

actieve-omgeving en 

daarna binnen 1 

maand vernietigd

Excel-lijst Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

SIM-kaartenbestand B&W Vodafone Registratie van 

simkaarthouders

Verbruik op simkaart vast te 

leggen

Een ieder die van de 

gemeente Leudal een 

mobile device in beheer 

heeft gekregen

NAW, afdeling, specificaties van Simkaart en mobile 

devices

Medewerkers

P&O en teamleider

N.v.t. N.v.t. F Intern beheer en 

beveiliging

Gegevens worden 

verwijderd (na 1 

maand) bij 

uitdiensttreding

Excel / Vodafone via web 

portal

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Sluiting panden Opiumwet Burgemeester Bestuurlijke maatregelen tot 

uitvoering van het 

Damoclesbeleid.

Bewoners, gebruikers, 

eigenaren van panden, 

woningcorporaties, 

NAW, telefoonnummer, email, kadastergegevens Politie / PV's

Rapporten

Rechtbank, woningcorporaties, partners 

hennepconvenant, Sociale recherche, 

Riek, politie

E Opiumwet max 7 jaar i.v.m. 

belastingen en 

conform Archiefwet

Word

Sociaal medische indicatie B&W N.v.t. Behandelen van aanvraag om 

extra kinderopvang te 

subsidiëren

Kind

Ouders, voogden, 

verzorgers kind, CJG, 

jeugdgezondheidszorg 

en 

kinderopvangorganisati

es en evt. hulpverlening

NAW, BSN, geboortedatum, medische indicatie GGD en aanvrager GGD, Bureau Jeugdzorg, CJG, 

Kinderdagverblijf

Regeling beleid 

peuterprogramma jo. 

Artikel 10 Wabb

E Regeling beleid 

peuterprgramma 

Zolang als voor het 

doel noodzakelijk. 

L-schijf. Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Starterslening B&W Decos Behandelen van een aanvraag 

voor een starterslening

Aanvragers NAW, geboortedatum, aanvraagformulier verstuurd, 

toewijzingsbesluit, leenbedrag, rente, looptijd, 

maandbedrag, hypotheeknummer, nieuwe adres

Betrokkene

SVN

SVN is zelfstandig 

verantwoordelijke

SVN (voor toetsing)

Hypotheekverstrekker (in voorkomende 

gevallen en met toestemming aanvrager) 

Aanvrager 

Provincie Limburg

E Verordening 

starterslening gemeente 

Leudal 2017

Archiefwet e-formulier op de website 

Join, L: schijf Excel bestand 

persoons en 

adresgegevens. 

Stookontheffingen B&W Decos Handhaven van Wet 

Milieubeheer, artikel 10,2 en 

APV

Aanvrager van 

stookontheffing 

(meestal bestuurslid 

vereniging)

NAW, telefoonnummer, stooklocatie, datum van 

plaatsvinden

Aanvragers BSGW

Brandweer

E Wet Milieubeheer

APV

Maximaal 2 jaar (zie 

art. 22, lid 6 VWbp)

Join

Subsidies B&W Decos Behandelen van verzoeken om 

subsidie op gebied van sport, 

cultuur, zorg/welzijn.

Aanvragers van 

subsidie namens de 

rechtspersoon 

(bestuurslid) 

NAW rechtspersoon. rekeningnummer., KvK-nr.

Contactpersoon: NAW, tel.nr, email, functie 

Aard subsidie

Aanvrager Financiën N.v.t. E Subsidieverordening en 

beleidsregels en 

uitvoeringsregeling

Maximaal 2 jaar, 

conform art. 12, lid 5 

Vrijstellingsbesluit.

Wordt jaarlijks 

verwijderd.

Excel en Join (Excel-lijst) Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Subsidies voor gemeentelijke 

monumenten

B&W Decos Behandelen van aanvragen 

voor subsidies voor 

monumenten en 

cultuurhistorische relicten

Aanvrager NAW, bankrekeningnr., object van subsidie en 

technisch-inhoudelijk zaken, begroting en 

kostenraming

Aanvrager Externe adviseurs

Commissie ruimtelijke kwaliteit

Financiën

E Erfgoedverordening 2011 Zolang als 

noodzakelijk is voor 

het doel

Join 

archief bij 

momumentendossier op 

adres



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Terugkeerbegeleiding ex-

gedetineerden

Burgemeester N.v.t. Ondersteunen van ex-

gedetineerden bij terugkeer 

naar arbeid en maatschappij

Ex-gedetineerden NAW-gegevens, BSN-nummer, schorsende 

voorwaarden, Begin- en einddatum detentie,  

huisvesting

Overige gegevens relevant voor de nazorg 

Ministerie van 

Veiligheid en Justitie 

BBP

Politie (inspecteur)

Partners in het sociaal domein in het 

geval de hulpvraag breder is dan het 

werkterrein van de Participatiewet. 

Coördinator nazorg i.v.m. advisering over 

en  afstemming met WMO-consulent

Partners van het Veiligheidshuis

Wet straffen en 

beschermen                

Besluit Justitiële 

Gegevens

Convenant 

veiligheidshuis  jo. Artikel 

10 Wabb

E Wet straffen en 

beschermen                

Besluit Justitiële 

Gegevens

Convenant 

veiligheidshuis               

Zolang als voor doel 

noodzakelijk

E-mail van het 

veiligheidshuis. 

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Thuiszittersoverleg Burgemeester N.v.t. Het integraal, effectief en 

efficiënt bieden van jeugdige 

hulpvragers met meervoudige 

complexe problemen 

(Thuiszitters)

Thuiszitters NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, en 

gezinssysteem

Situatieomschrijving op basis input van de partners

Wat heeft geleid tot het thuiszitten en wat gevraagd 

aan het overleg

Acties en wie de acties uitvoert

Monitoringgegevens

Niet standaard: 

Gegevens betreffende ras of etniciteit

Gegevens betreffende de gezondheid

Strafrechtelijke gegevens

Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk 

gedrag i.v.m. een opgelegd verbod n.a.v. dat gedrag

Partner brengt 

gegevens in de casus

CJG ML

Regisseur Jeugd en Gezin gemeente 

Leudal

Bureau Jeugdzorg

Scholen (via samenwerkingsverband)

Gedragswerk (vz van OC&W)

Leerplicht/RMC

Regisseur Jeugd en Gezin gemeente 

Leudal

Beleidsmedewerker Welzijn gemeente 

Leudal

Samenwerkingsverband VO/VSO

MBO Citaverde en Gilde Opleidingen

VSV-makelaars VO en MBO

VSO Ortolaan/KEC Leudal

William Schrikker Groep Jeugdzorg

Andere deelnemende gemeenten

N.v.t. E Leerplichtwet De eerste oktober 

volgend op de datum 

dat de leerling op de 

volglijst is geplaatst

Applicatie van EDU 

contract

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Tijdelijk huisverbod Burgemeester Khonraad Uithuisplaatsing bij huiselijk 

geweld

Pleger van huiselijk 

geweld

Personen ingeschreven 

op het incidentadres 

(achterblijvers)

NAW-gegevens 

Zaakinhoudelijke gegevens

Strafrechtelijke gegevens

Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag

Achterblijvers: NAW-gegevens en relatie t.o.v. de 

pleger

Politie

Veiligheidshuis

En andere die signalen 

van huiselijk geweld 

doorgeven

Veiligheidshuis

Algemeen maatschappelijk werk

Politie

Professionals binnen de keten (buiten 

kantinformatie, N.A.W. gegevens en 

contactpersoon gegevens)

N.v.t. E Wet tijdelijk huisverbod 5 jaar na datum 

beschikking

SaaS applicatie Khonraad Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Tijdelijke tapontheffing art. 35 

alcoholwet

Burgemeester Behandelen van aanvragen om 

vergunningen en ontheffingen 

i.h.k.v.de Alcoholwet.                                                                            

Bestuurlijke en preventieve 

aanpak van de georganiseerde 

misdaad. 

Organisatoren van 

evenementen

NAW, tel.nr., email adres, geboortedata, locatie en 

tijdstip van het evenement

Aanvragers

Adviesinstanties Politie

Financiën/BSGW

Handhaving

Brandweer

n.v.t E Alcoholwet, Wet Bibob en 

bibob beleidsregels. 

Maximaal 2 jaar (zie 

art. 22, lid 6 VWbp)

Word

Excel

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Toegangspasjes B&W N.v.t. Faciliteren medewerkers en 

gebruikers, beheer en controle 

op gebruik van faciliteiten  en 

inbraakbeveiliging

Medewerkers in dienst 

van gemeente Leudal 

en personen die op 

basis van beleid voor 

een pasje in 

aanmerking komen

Naam pashouder, nummer pas, autorisaties, gebruik 

faciliteiten, afdeling, tijdregistratie via timewise en 

printer

Medewerkers Teamleider

Secretaris

N.v.t. F Intern beheer en 

beveiliging

1 x per jaar 

opschoning

ARAS Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Topdesk B&W N.v.t. Registratie van 

(systeem)storingen, problemen 

hard-/software, aanvragen 

autorisaties door Servicedesk, 

uitleenbeheer, hardware 

beheer, in- en uitstroom van 

medewerkers

Personen in dienst van 

of werkzaam ten 

behoeve van de 

gemeente Leudal

Collegeleden

Externen

NAW, functie, e-mailadres, afdeling en team medewerkers

management

Intern beheerders voor uitvoeren 

servicediensten

N.v.t. F Intern beheer Bij uitdiensttreding 

medewerkers 

worden de gegevens 

verwijderd

Topdesk Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Track en Trace B&W GTM

KM-verantwoording aan de 

RBD

buitendienst Gereden routes, km-standen, rijtijden d.m.v. GPS-

tracking, welke auto, welke bestuurder, waar gestopt

Belastingdienst F Bedrijfsvoering 7 jaar GTM

Uitkering bij ontslag B&W Centric

REAT en Loyalis 

voor berekening 

pensioenen en 

uitbetalingen 

daarvan.

Berekenen, vastleggen en 

betalen van uitkeringen I.v.m. 

beëindiging van dienstverband 

en daaraan gelieerde 

betalingen

Personeelsleden en 

oud-personeelsleden en 

Wethouders

die aanspraak kunnen 

maken op een uitkering 

i.v.m. beëindiging 

dienstverband.

Basispersoonsgegevens, BSN-nummer, 

Betalingsgegevens (betaalwijze, rekeningnummer, 

afdrachten sociale voorzieningen.)

Medewerker Behandelaars van de P-zaken Wet op de loonbelasting E Cao Gemeente Mogelijk 7 jaar na 

beëindigen uitkering

Archiefwet 19.1.1

PIMS Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Veiligheid en toezichtregistratie 

(VTR)

B&W Sigmax Bedrijfsvoering van Veiligheid 

en Toezicht

Personen waarover de 

BOA's (Domein I) 

gegevens registreren in 

verband met opsporing 

van strafbare feiten

NAW, plaats van het voorval (adres), overtreding BOA's Personen en instanties die acties 

uitvoeren die voortvloeien uit de het 

voorval

Algemene wet inzake 

rijksbelasting

E Wet Mulder max 7 jaar i.v.m. 

belastingen en 

conform Archiefwet

Citycontrol

Vergunning en toezicht innemen 

standplaats 

B&W Decos, leverancier 

Squit. 

Behandelen van 

vergunningaanvraag. 

Aanvragers vergunning NAW, tel.nr., email, KvK-gegevens Aanvrager vergunning BOA's, verkeersopzichters N.v.t E Algemene Verordening 

gemeente Leudal. 

Maximaal 2 jaar (zie 

art. 22, lid 6 VWbp)

Word, Join, Excel

Excel 

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. Verhuur van gemeentelijke 

eigendommen

B&W N.v.t. Registratie gegadigden voor 

verhuur panden

Gegadigden / huurders NAW van verenigingen en individuele personen, 

tel.nr., email, te huren object, data waarop gehuurd, 

huurbedrag

Gegadigden Financiën voor facturatie N.v.t. B Burgerlijk Wetboek Maximaal 2 jaar na 

beëindiging 

overeenkomst

Excel-overzicht Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Verkeersregelaars Burgemeester Inzetten verkeersregelaars 

i.vm. doorstroming garanderen, 

veiligheid waarborgen bij 

tijdelijke verkeersmaatregelen 

(evenementen& 

wegwerkzaamheden)

(Aspirant-) 

verkeersregelaars

Kwalificaties; NAW-gegevens, geboortedatum, 

geboorteplaats, e-mailadres

Betrokkene Vereniging die mensen inzet

Politie

E WVW, Regeling 

verkeersregelaars

Beslissing tot 

verwijderen 

gegevens ligt bij 

verkeersregelaars 

zelf

Applicatie van Stg. 

Verkeersregeleaars.nl



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Verkoop groenstroken B&W Behandelen verzoek om 

groenstroken te mogen kopen

Verzoekers NAW, geslacht, tel.nr., email,  betaald,  gegevens 

over het te verkopen perceel, hoogte bedrag, 

oppervlakte en beperkingen ten aanzien van het 

gebruik.

Verzoeker

Kadaster

Financiën

Notaris/Kadaster

Beheer openbare ruimte

B BW, Boek 7 Maximaal 2 jaar na 

afhandeling van de 

overeenkomst

Word

Verlenen van een 

geluidsvergunning

B&W Decos, leverancier 

Squit.

Het verlenen van een 

geluidsvergunning

Aanvragers Contactgegevens van  aanvrager 

evenementenvergunning, email adres, 

telefoonnummer etc.

Aanvrager Politie, BOAS,'brandweer, 

veiligheidsregio's, RUD, gepubliceerd in 

het gemeenteblad. 

E Algemene Verordening 

gemeente Leudal 

Join, Squit Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Verlenen van een 

Kampeervergunning

B&W Decos, leverancier 

Squit.

Het verlenen van een 

kampeervergunning buiten 

kampeerterreinen 

Aanvragers Contactgegevens van  aanvrager 

evenementenvergunning, email adres, 

telefoonnummer etc.

Aanvrager Politie, boa's., brandweer gepubliceerd in 

gemeenteblad 

E Algemene Verordening 

gemeente Leudal

Join, Squit Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Verlenen van een 

Winkeltijdenontheffing

B&W Decos, leverancier 

Squit.

Het verlenen van een 

ontheffing reguliere 

winkeltijden

Aanvrager Contactgegevens  winkelier Aanvrager Politie, Boa'. Gepubliceerd in het 

gemeenteblad

E Algemene Verordening 

gemeente Leudal, 

Winkeltijdenwet

Join, Squit Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Verloren en gevonden voorwerpen B&W PerfectView Afhandelen aangiften van 

gevonden en verloren 

voorwerpen

Aanmelders verloren / 

gevonden voorwerp

NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres

Datum, plaats en adres, categorie en waarde 

gevonden voorwerp, wie bewaart het voorwerp, 

wel/niet verstrekken gegevens vinder, gegevens 

bewaarder

Burger Rechtmatige eigenaar N.v.t. E Publiekrechtelijke taak

Verordening gevonden en 

verloren voorwerpen

Waarde kleiner dan 

€450 dan 3 maanden

Hoger dan €450 1 

jaar bewaren

Perfect View Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Verwerking van 

rijbewijsaanvragen, wijzigingen en 

ontzeggingen

Burgemeester PinkRoccade Verwerking van 

rijbewijsaanvragen, wijzigingen 

en ontzeggingen en herleiden 

aanvraagformulieren

Aanvrager BSN, NAW, geboortedatum- en plaats, 

geslachtsnaam echtg., rijbewijsgegevens, 

rijontzegging, medische beperkingen

Betrokkene en BRP CBR, RDW Rijbewijswetgeving E Rijbewijswetgeving 11 jaar na uitreiking 

rijbewijs

iBurgerzaken

RDW-station

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Verzendlijst persberichten B&W N.v.t. Verzenden van persberichten 

naar lokale, regionale en 

landelijke media

Journalisten van de 

media

Naam, emailadres, telefoonnr., centrale 

redactieadressen van de media

Betrokkene Intern gebruik

Partners die gebruik willen maken van de 

adressen, zoals andere gemeente en 

stichtingen  

N.v.t. E WOB 5 jaar

Archiefwet 6,1,7

Outlook/Word Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Veteranenlijst Burgemeester N.v.t. Uitnodigen van veteranen voor 

veteranenbijeenkomst

Veteraan NAW, BSN, datum In actieve of buitendienst, 

krijgsmachtonderdeel, geboortedatum, 

registratienummer

Veteraneninstituut N.v.t. Veteranenwet- en besluit

Gemeentelijk beleid

Verstrekken van 

gegevens (incl. BSN) is 

gebaseerd op artikel 30 

Veteranenbesluit. 

Opname BSN is 

geregeld in artikel 27 

Veteranenbesluit

E Veteranenwet- en besluit 6 maanden

Archiefwet 12.1.8

Excel Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

VMWare logging B&W Sim-groep Loggen internetgebruik met als 

doel bij onderzoek gegevens 

beschikbaar te hebben.

Personen in dienst van 

of werkzaam ten 

behoeve van de 

gemeente Leudal

Collegeleden

Externen

IP-adres, tijdstip en URL Loggingsysteem Gemeentesecretaris N.v.t. F Intern beheer en 

beveiliging

1 jaar na vastlegging CMS van SIM Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Voortgangsregistratie 

bezwaarschriftencommissie

B&W Decos Voortgangsmonitoring 

bezwaarprocedures

Indiener 

bezwaarschriften

Gemachtigden van de 

indieners

Naam, voorletters, adres, woonplaats, 

naam gemachtigde/bedrijfsnaam

Onderwerp bezwaar

Voortgangsdata

Besluit: gegrond of ongegrond of kennelijk niet 

ontvankelijk

Bezwaarmakers

Dossierstukken 

vakafdelingen

N.v.t. N.v.t. C Algemene Wet 

Bestuursrecht

Verordening 

bezwaarschriften 

gemeente Leudal

Relevante wetgeving

Zolang als 

noodzakelijk is voor 

het doel

Excel, Join, Netwerkschijf Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveilging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Vroeg signalering B&W Inforing Vroegtijdig signaleren van 

schulden. 

Inwoners van de 

gemeente Leudal met 

een schuld bij 

Zorgverzekeraars 

BSGW 

energieleveranciers 

wooncorporaties  

NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, 

gegevens van de schuldeisers, financiële gegevens, 

BSN, 

Zorgverzekeraars              

BSGW                

waterleveranciers en 

gas- en 

elektraleveranciers 

wooncorporaties  

betrokkene zelf. 

Terugkoppeling: Zorgverzekeraars 

BSGW energieleveranciers 

wooncorporaties 

Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening

E

Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening, 

Besluit gemeentelijke 

schuldhulpverlening

Beleidsplan 

schuldhulpverlening

WSNP (Art. 285 

Faillisementswet)

7 jaar RIS Matching en RIS vroeg 

Eropaf

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

Website gemeente 

Dienstverleningskanaal (e-

formulieren)

B&W SIM-groep en  

Decos

Het verlenen van diensten via 

de gemeentelijke website. 

Personen die via 

www.Leudal.nl een 

product of dienst 

aanvragen

BSN, NAW, en aanvullende identificerende gegevens 

die nodig zijn voor het product of dienst dat wordt 

gevraagd.

Aanvrager Team / Behandelend medewerkers Wetgeving waarop de 

publiekrechtelijke taken 

zijn gebaseerd en op 

basis waarvan BSN is 

toegestaan. 

E Uitvoering 

publiekrechtelijke taken 

Gegevens worden 

direct verwijderd 

nadat de betrokkene 

zijn aanvraag heeft 

bevestigd.

SIM en Decos Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen - ENSIA. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Website gemeente Leudal B&W SIM-groep Publiceren van informatie Bestuurders (B&W of 

burgemeester)

Naam, foto, functie, portefeuille, nevenfuncties, 

zakelijke, e-mail, tel.nr, overige persoonlijke 

informatie

Betrokkenen Een ieder die de website van de 

gemeente raadpleegt.

N.v.t. E WOB Via Archiefweb wordt 

de complete website 

dagelijks 

gearchiveerd. U kunt 

terugzoeken tot 1 

januari 2019.

SIM Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Website gemeente Leudal B&W SIM-groep Publiceren van informatie Raadsleden en 

commissieleden

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, foto, 

functie, e-mail, tel.nr., rol, politieke groepering

Betrokkenen Een ieder die de website van de 

gemeente raadpleegt.

N.v.t. E WOB Via Archiefweb wordt 

de complete website 

dagelijks 

gearchiveerd. U kunt 

terugzoeken tot 1 

januari 2019.

SIM Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Website gemeente Leudal B&W SIM-groep Publiceren van informatie Medewerkers 

gemeente Leudal

Functie en naam, nevenfuncties Betrokkenen Een ieder die de website van de 

gemeente raadpleegt.

N.v.t. E WOB Via Archiefweb wordt 

de complete website 

dagelijks 

gearchiveerd. U kunt 

terugzoeken tot 1 

januari 2019.

SIM Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 

Werving en selectie B&W Igom Werving en selectie Sollicitanten NAW, geboortedatum, burgerlijke staat, CV Sollicitanten, 

wervingsbureau 

Selectiecommissie N.v.t. F Bedrijfsvoering 4 weken. Met 

toestemming van de 

betrokkene tot max 1 

jaar 

(wervingsreserve)

Igom Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking. 



Naam verwerking Verwerkings-

verantwoordelijke

Verwerker Doel verwerking Categorie 

betrokkenen 

Categorieën gegevens Herkomst gegevens Ontvangers Grondslag gebruik 

BSN

Grondslag artikel 6 Avg

A = Toestemming

B = Overeenkomst

C = Wettelijk verplichting

D = Vitaal belang

E = Taak van algemeen 

belang of taak in het kader 

van de uitoefening  van het 

openbaar gezag

F = Gerechtvaardigd belang

Grondslag nader 

geconcretiseerd

Bewaartermijn Applicatie Technische en organisatorische 

maatregelen

Wet inburgering B&W PinkRoccade Uitvoering Wet Inburgering Inburgeringsplichtigen BSN, NAW, emailadres, telefoonnr., geboortedatum, 

Gegevens voor:

- vaststellen inburgeringsplicht

- traject inburgering

Betrokkene

Inlichtingenbureau

UWV

DUO

Andere instanties

SUWI-net COA

Vertegenw., mits gemachtigd, Rechtb, 

Ministerie BZK en OCW, RBD, SVB

Inst. gezondh.zorg, RDW,  

Inlichtingenbur.,  IND, COA, UWV, Politie 

?, 

Partners in het sociaal domein in het 

geval de hulpvraag breder is dan het 

werkterrein van de Inburgeringswet

Externe Adviseurs

Rubicon 

Artikel 36 

Inburgeringswet

E Inburgeringswet, Besluit 

Inburgering, Regeling 

Inburgering

7 jaar Netwerkschjf, Civision 

Samenlevingszaken

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Geen aparte 

autorisatiebeperking. 

WKPB-dossiers B&W Cadac Group Kenbaar maken van 

publiekrechtelijke beperkingen

Eigenaren Objectgegevens, NAW van eigenaar, de beperking Besluiten in de 

organisatie waaruit 

beperking blijkt

Kadaster en publiek

Notaris

E WKPB Maximaal 2 jaar (zie 

art. 22, lid 6 VWbp

NedBRK

YOUPP B&W Centric Webapplicatie waarin de 

medewerkers hun p-zaken zelf 

kunnen regelen

Medewerkers in dienst 

van gemeente Leudal

Identificerende gegevens in PIMS

Declaratieafhandeling

Individueel keuzebudget (IKB)

Persoonlijk profiel

 Medewerker Behandelaars van de P-zaken Wet op de loonbelasting E Bedrijfsvoering 10 jaar na 

beëindigen 

dienstverband

Archiefwet 17,3

YOUPP Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking.  
Ziekteverzuim B&W Centric Registratie van verzuim en 

verzuimbegeleiding

Verzuimer Naam medewerker, BSN, feit van verzuim, terugkeer 

naar werk

Medewerker via 

leidinggevende

Leidinggevende van de verzuimer Artikel 10 Wabb B/C Wet verbetering 

Poortwachter

10 jaar na 

beëindigen 

dienstverband

Archiefwet 17,3

Verzuimbeheer in PIMS en 

dan richting de Arbodienst. 

Algemene maatregelen: MFA - 

wachtwoordbeleid - fysieke 

toegangsbeveiliging - persoonlijk account - 

logging - BIO-maatregelen. Aparte 

autorisatiebeperking.


