
Register van verwerkingen gemeente Scherpenzeel

Verantwo

ordelijke
Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens BSN Ontvangers

Rechtmatige grondslag 

AVG

Rechtmatige 

grondslag, 

gespecificeerd

Bewaartermijn 

(na afloop 

procestermijn)

B&W
Klappers 

burgerlijke stand

Index op registers 

van de burgerlijke 

stand

Personen die 

in een van de 

registers van 

de burgerlijke 

stand zijn 

opgenomen 

Naam, aktenummer, rechtsfeit, geboortedatum, 

datum rechtsfeit, dossiernummer
Nee

Centrale bewaarplaats 

Almelo

Archief

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

BW

Besluit 

Burgerlijke Stand 

(BBS)

Reglement 

Burgerlijke Stand

Permanent 

bewaren 

(Besluit 

Burgerlijke 

Stand)

B&W

Onderzoek 

verblijfplaats 

inwoners

Actueel houden 

BRP

In onderzoek 

gestelden 

Melder

BRP-gegevens, BSN, inclusief de aanduiding in 

onderzoek, onderzoeksdossier
Ja

Interne en externe partijen 

die inlichtingen over de 

betrokkene kunnen 

verschaffen

BRP afnemers

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken (ICTU) en 

ketenpartners LAA

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet BRP 10 jaar

B&W

Buitengewone 

ambtenaren van 

de burgerlijke 

stand

Voltrekking 

huwelijken en 

geregistreerd 

partnerschap

Buitengewone 

ambtenaren 

van de 

burgerlijke 

stand

NAW, e-mailadres, telefoonnummer, 

geboortegegevens, verklaring van goed gedrag
Nee Rechtbank (i.v.m. beëdiging)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

BW 1 jaar

B&W

Registratie 

naturalisatie- en 

optieverzoeken 

Adviseren van 

Minister van Justitie 

(naturalisatie) en 

Burgemeester 

(optie) en 

behandelen van 

optie-aanvragen

Aanvragers 

(en partners) 

met eventuele 

kinderen

NAW-gegevens, BSN, nationaliteit, gegevens 

ouders, burgerlijke staat, dossiernummer, 

datum indiening verzoek, paspoortgegevens,  

verblijfsgegevens, naturalisatiegegevens, 

kopieen 

paspoorten/geboorteakte/verblijfsvergunninge

n/huwelijksakte, inburgeringsdiploma, 

strafrechtelijke gegevens

Indien van toepassing bij naturalisatie ook 

medische gegevens (medische verklaring arts 

i.v.m. inburgeringsexamen). 

Ja

Intern

IND

Korpschef en 

Justitiële 

Documentatiedienst (JDD)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Rijkswet op het 

Nederlandschap 

(RWN)

10 jaar

B&W
Register 

huwelijksdossiers

Verzamelen van 

gegevens ivm 

melding 

voorgenomen 

huwelijk & 

partnerschap

Aanstaande 

partners

Getuigen

NAW gegevens, BSN, kinderen (indien van 

toepassing), geboortedatum en -plaats, 

telefoonnummer, e-mailadres, 

huwelijksgegevens, oudergegevens, evt. 

gegevens ex-partners, kopie ID, kopie ID getuige

Ja
BABS

Afdeling burgerzaken

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

BW

Besluit 

Burgerlijke Stand 

(BBS)

Reglement 

Burgerlijke Stand

18 maanden
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B&W
Register 

stembureauleden

Organiseren 

bemensing van de 

stembureaus

Stembureaule

den

NAW, telefoonnummer, e-mailadres, functie (lid 

of voorzitter),  historie, geboortedatum 
Nee

Intern (college van B&W)

Stembureauleden (alleen 

naam)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Kieswet

Wordt actueel 

gehouden, na 

verkiezingen 

besluit B&W 

permanent 

bewaren te in 

archief

B&W Reisdocumenten

Afgifte 

reisdocumenten

(inclusief RAAS) 

(ook voor 

vreemdelingen en 

vluchtelingen)

Aanvragers 

NAW, geboortedatum en –plaats, BSN

Biometrie: gelaatscan en vingerafdruk

Pasfoto en lengte, handtekening (niet in staat 

tot ondertekeningen)

Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam echtg.

Nationaliteit, verblijfsstatus,

Documentnummer 

Autoriteit afgifte, inhouding, vermissing, van 

rechtswege vervallen, toestemmingsformulieren 

ouders/curator

Ja

Voor personalisering naar 

Identiteit & Diensten

Andere gemeenten i.v.m. 

vermissing 

RvIG (landelijk register 

ingenomen & vermissingen)

IND (inzake vreemdelingen- 

en vluchtelingen paspoorten)

Ministerie van Buitenlandse 

Zaken

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Paspoortwet

PUN
16 jaar

B&W

Verwerking van 

rijbewijsaanvrage

n, inhoudingen en 

vermissingen

Verwerking van 

rijbewijsaanvragen, 

inhoudingen en 

vermissingen

Aanvragers

NAW, BSN, rijbewijsgegevens, handtekening, 

pasfoto, geb. datum en plaats, nationaliteit, 

rijbewijsnummer, autoriteit afgifte, evt. oude 

rijbewijs

Ja
CBR

RDW

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Rijbewijswetgevi

ng

Wegenverkeers

wet

11 jaar

B&W
Aangehaakte 

gegevens BRP

1. Informatie 

leveren aan 

binnengemeentelijk

e afnemers m.b.t. 

de aangehaakte 

gegevens

2. 

dossieraantekening

en ondersteunend 

ten behoeve van de 

bijhouding van de 

BRP

Ingeschrevene

n BRP

Alle persoonsgegevens die geen deel uitmaken 

van een persoonlijst, maar wel zijn opgenomen 

in de BRP zoals dossieraantekeningen, status 

van de persoon, gezinsverhouding, 

gezinssterkte, datum adreshouding 

aaneengesloten, stemdistrict, telefoonnummers 

en e-mailadressen

Nee
Intern gebruik voor 

bijhouden BRP

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer
1. 5 jaar

2. 10 of 20 jaar

B&W
Afsprakenregistra

tie

Maken van 

afspraken door 

klanten van de 

gemeente 

Scherpenzeel

Degene die 

een afspraak 

wil maken

NAW, geslacht, e-mailadres, onderwerp, 

telefoonnummer, datum afspraak, opmerkingen
Nee Aanwezigen bij de afspraak

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer

Niet vastgesteld, 

gaat niet naar 

archief

mei 2018
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B&W

Verloren en 

gevonden 

voorwerpen

Afhandelen 

aangiften van 

gevonden en 

verloren 

voorwerpen

Aanmelders 

en 

betrokkenen 

verloren / 

gevonden 

voorwerp

NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, 

datum, plaats en adres, wie bewaart het 

voorwerp, soort document, datum 

binnenkomst, afhandeling, behandelaar, 

bijzonderheden

Nee Alleen intern

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Burgerlijk 

Wetboek (boek 

5 art. 5 t/m 12)

Artikel 5:6 BW: 

Waarde boven 

de 450 euro één 

jaar, waarde 

onder de 450 

euro: 3 

maanden

B&W

Wachtlijstregistrat

ie voor 

standplaatsen

Registratie van 

marktondernemers 

die in aanmerking 

willen komen voor 

een standplaats of 

weekmarktvergunni

ng

Belangstellen

den
NAW, telefoonnummer, e-mailadres, branche nee n.v.t.

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Marktverordenin

g

APV

1 jaar

B&W
Begraafplaatsadm

inistratie

Registratie en 

administratie van 

de gemeentelijke 

begraafplaatsen

Rechthebben

den, 

belanghebben

den en 

overledenen

Rechthebbenden/belanghebbenden: NAW-

gegevens, relatie tot overledene, 

telefoonnummer, e-mailadres, BSN, 

geboortedatum

Overledene: naam, voornamen, geboorteplaats 

en -datum, datum en plaats overlijden, datum 

begraven/bijzetten/verstrooiing, grafnummer, 

BSN

Ja
Financiële administratie

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet op de 

Lijkbezorging

Verordening 

algemene 

begraafplaats

Verordening 

lijkbezorgingsrec

hten

Permanent 

bewaren

B&W

Verzoeken 

bodeminformatie, 

bouwtekeningen 

en milieu-

informatie

Afhandelen van 

verzoeken om 

bodeminformatie 

(ODDV) 

bouwtekeningen, 

milieu-informatie

Aanvragers 

(voornamelijk 

makelaars, 

projectontwik

kelaars en 

adviesbureau'

s/tekenburea

us)

Mailadres

NAW, telefoonnummer, e-mailadres (bij gebruik 

contactformulier website)

Nee Behandelend ambtenaar

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

WOB

Permanent te 

bewaren in 

archief

B&W
Verkoop kavels en 

restgroen

Registratie 

gegadigden voor 

aankoop kavels en 

restgroen

Gegadigden

NAW betrokkene en evt. partner, 

telefoonnummer, e-mailadres, 

voorkeursperceel

nee

Interne afdelingen (RO, 

juridisch, groenonderhoud, 

Financiële administratie)

Uitvoering 

overeenkomst (artikel 6 

lid 1 sub b AVG)

BW

Permanent te 

bewaren in 

archief

mei 2018
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B&W
Planschade/nadee

lcompensatie

Behandelen 

planschadeverzoek

en en 

nadeelcompensatie

Aanvragers 

tegemoetkom

ing 

planschade, 

gemachtigden

, 

contactperson

en van 

externe 

adviespartijen 

en betrokken 

derden (zoals 

contractsparti

jen)

NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, 

IBAN, kopie eigendomsbewijs, schadebedrag

Naam betrokken derde, naam contactpersoon, 

naam gemachtigde

nee

Financiele administratie

Adviserend bureau

Betrokken derden

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Artikel 6.1 Wet 

ruimtelijke 

ordening 

7 jaar

B&W

Subsidies 

gemeentelijke 

monumenten

Het behandelen van 

verzoeken om 

subsidies voor het 

onderhoud/beheer

/vernieuwing etc. 

van gemeentelijke 

monumenten. 

Aanvragers
NAW, telefoonnummer, e-mailadres, kadastrale 

gegevens, IBAN, 
Nee

Financiële administratie

Provincie

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Subsidieregeling 

gemeentelijke 

monumenten

Permanent 

bewaren

B&W
Gemeentelijke 

monumenten

Het (ambtshalve) 

aanwijzen van 

gemeentelijke 

monumenten 

Eigenaren

Zakelijk 

gerechtigden

NAW eigenaar / zakelijk gerechtigden, 

kadastergegevens
Nee

Gemeentelijke 

monumentencommissie

Hypotheekverstrekkers

Eigenaren

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Erfgoedverorden

ing

Permanent 

bewaren

B&W
Anterieure 

overeenkomsten

Het maken van 

afspraken met 

initiatiefnemers 

i.h.k.v. een 

planologische 

procedure

Verzoeker/init

iatiefnemer
NAW, zaakgegevens, KvK-gegevens nee

College van B&W

Andere afdelingen van de 

gemeente, indien van 

toepassing

Ontwikkelaars van 

ruimtelijke plannen / -

projecten

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet ruimtelijke 

ordening

BW

5 jaar

mei 2018
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B&W
Bijzondere 

bijstand

Uitvoeren 

gemeentelijke 

minimabeleid

Aanvragers 

van 

verschillende 

voorzieningen 

voor minima, 

individuele 

inkomenstoes

lag en 

bijzondere 

bijstand.

NAW, BSN, e-mailadres, telefoonnummer, 

geboortedatum, kopie ID, inkomens - en 

vermogensgegevens, bankgegevens, 

arbeidscontracten, loonstroken, 

huurovereenkomsten, 

alimentatieverplichtingen, belastingteruggaves 

en beschikkingen, kinderbijslag, 

ziektekostenverzekering, kentekenbewijs, 

eventueel waardepapieren en andere 

vermogensbestanden, hypotheekgegevens, 

WOZ-waarde, medische verklaring. 

Ja

Bewindvoerder

Woningcorporatie

Medisch adviseur

Vluchtelingenwerk

Ziektekostenverzekeraar

Algemeen maatschappelijk 

werk

Andere gemeenten

Scholen

Peuterspeelzalen/Kinderdag

verblijf

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Participatiewet

Verordening 

minimabeleid

Verordening 

individuele 

inkomenstoeslag

Verordening 

collectieve 

zorgverzekering

Beleidsregels 

minimaregelinge

n 2015

10 jaar

B&W
Aanvragen 

levensonderhoud

Voorzien in 

inkomen op grond 

van landelijke en 

lokale regelgeving, 

inclusief boetes, 

verhaal en 

invordering

1. Aanvrager, 

partner en 

inwonende 

(meerderjarig

e) kinderen 

aanvrager

2. Overige 

inwonenden 

bij aanvrager 

zoals partner, 

kinderen

3. Relaties van 

betrokkenen

NAW, BSN, korte omschrijving probleem, e-

mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, 

kopie ID, inkomens - en vermogensgegevens, 

bankgegevens, arbeidscontracten, loonstroken, 

huurovereenkomsten, 

alimentatieverplichtingen, belastingteruggaves 

en beschikkingen, kinderbijslag, 

ziektekostenverzekering, kentekenbewijs, 

eventueel waardepapieren en andere 

vermogensbestanden, hypotheekgegevens, 

WOZ-waarde, medische verklaring. 

Strafrechtelijke gegevens (zoals melding of 

ontslagverklaring detentie), gegevens over 

hinderlijk gedrag

Ja

Gemeenten onderling

Zorgaanbieders

Scholen

Bewindvoerders

Ziektekostenverzekeraar

Vluchtelingenwerk

COA

IND

Woningbouwcorporatie

UWV

SVB

Werkgevers

Werkgever Servicepunt 

Regio Foodvalley

Inlichtingenbureau

Politie/SOciale recherche

Algemeen Maatschappelijk 

werk

Welzijnsteam

Incassobureaus/Deurwaarde

rs

Jobcoaches

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Participatiewet, 

IOAW, IOAZ, 

Bbz, e.a. Sociale 

zekerheidswetge

ving

10 jaar

mei 2018
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B&W

Ondersteuning bij 

arbeidsinschakelin

g

De 

maatschappelijke 

participatie van 

cliënten 

bevorderen en 

waar mogelijk met 

als einddoel 

terugkeer in het 

arbeidsproces te 

bewerkstelligen.

Uitkerings- en 

niet-

uitkeringsgere

chtigde 

aanvragers 

van 

ondersteunin

g bij 

arbeidsinscha

keling

NAW, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, 

loonstroken, arbeidscontracten, beperkingen en 

belastbaarheid, opleidingsgegegevens, taal, 

diploma's en certificaten, gegevens over de 

gezondheid, detentiegegevens, cv, 

sollicitatiegegevens, inkomens- en 

vermogensgegevens, van statushouders ook 

gegevens over de inburgering en 

participatieverklaring

Ja

Gecontracteerde 

opdrachtnemers die 

ondersteuning bieden bij 

arbeidsinschakeling

Indicatie- en re-

integratiebedrijven

Arbodienst

Scholen

Kinderopvang

UWV

Medisch adviseur

IND

Vluchtelingenwerk

COA

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Participatiewet, 

IOAW, IOAZ, e.a. 

Sociale 

zekerheidswetge

ving

10 jaar

B&W

Vergunningen 

kabels en 

leidingen

Behandelen 

aanvragen 

vergunningen 

kabels en leidingen

Contactperso

nen van 

nutsbedrijven

Naam contactpersoon/gemachtigde, NAW 

bedrijf, telefoonnummer, zaakgegevens, KvK
Nee Uitvoerend aannemers

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Telecommunicat

iewet

APV

1 jaar

B&W
Ontheffing 

stookverbod

Behandelen 

aanvragen van 

ontheffingen om te 

mogen stoken 

Aanvragers 

ontheffing

NAW, telefoonnummer, locatie waar ontheffing 

voor geldt, soort vuur waarvoor ontheffing kan 

worden verleend, hoeveelheid verbranding, evt. 

NAW eigenaar

Nee

Hulpverleningsdiensten, 

zoals politie, veiligheidsregio

Financiële administratie

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet 

Milieubeheer

APV

1 jaar

Burgemees

ter of B&W

APV vergunningen 

en -ontheffingen

Behandelen van 

aanvragen om 

evenementenvergu

nningen, 

rommelmarkten, 

kermisvergunninge

n, 

collectevergunning

en en overige APV 

vergunningen

Aanvragers

NAW, telefoonnummer, e-mailadres, 

organisatie die wordt vertegenwoordigd, 

vergunning- of ontheffingsoort

Nee

Hulpverleningsdiensten/veili

gheidsregio

Interne afdelingen

Belanghebbenden (via 

publicatie mijnoverheid.nl)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

APV 1 jaar

Burgemees

ter

Drank- en 

horecavergunning

en/-ontheffingen

Behandelen van 

aanvragen om 

vergunningen en 

ontheffingen i.h.k.v. 

de drank- en 

horecawet

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad

Ondernemers, 

beheerders en 

bedrijfsleiders 

van de 

desbetreffend

e inrichtingen, 

bestuurders 

verenigingen 

NAW, BSN (alleen bij volledige DHW-

vergunning), telefoonnummer, geboortedata, e-

mailadres 

Oppervlakte en andere inhoudelijke gegevens

Gegevens Kamer van Koophandel

Strafrechtelijke gegevens

Verklaring sociale hygiene

Arbeidscontracten, werktijden 

Bibob-gegevens (bij vermoedens/signalen)

Voortgangsdata

ja

Politie

Regionaal informatie en 

expertisecentrum (bij 

vermoeden van misbruik van 

voorzieningen)

Bureau Bibob (alleen bij 

nader onderzoek)

Interne afdelingen, zoals 

burgerzaken

Belanghebbenden (via 

mijnoverheid.nl)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Drank- en 

Horecawet

Wet Bibob

1 jaar

mei 2018
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Burgemees

ter

Aanwezigheidsver

gunning 

Kansspelautomat

en

Behandelen 

aanvragen 

vergunning 

aanwezigheid 

automaat in horeca

Ondernemers, 

beheerders en 

bedrijfsleiders 

van de 

desbetreffend

e inrichtingen, 

exploitant 

speelautomat

en

NAW, BSN (alleen bij volledige DHW-

vergunning), telefoonnummer, geboortedata, e-

mailadres 

Oppervlakte en andere inhoudelijke gegevens

Gegevens Kamer van Koophandel

Strafrechtelijke gegevens

Verklaring sociale hygiene

Arbeidscontracten, werktijden 

Bibob-gegevens (bij vermoedens/signalen)

Voortgangsdata

ja

Politie

Regionaal informatie en 

expertisecentrum (bij 

vermoeden van misbruik van 

voorzieningen)

Bureau Bibob (alleen bij 

nader onderzoek)

Interne afdelingen, zoals 

burgerzaken

Belanghebbenden (via 

mijnoverheid.nl)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet op de 

Kansspelen

APV

10 jaar

Burgemees

ter
BIBOB

Beoordelen 

integriteit van 

verzoekers om 

vergunningen op 

grond van de 

Algemene 

Plaatselijke 

Verordening 

betreffende 

inrichting of bedrijf, 

de Drank- en 

horecawet of de 

Wet Algemene 

bepalingen 

omgevingsrecht

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad

Aanvragers 

van 

vergunningen 

DHW, 

exploitaitever

gunningen en 

vergunningen 

o.g.v. de 

WABO en 

verwante 

wetgeving

NAW, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, Nr 

KvK, verklaring omtrent gedrag, gegevens over 

inkomens- en vermogen, curator, opeisbare 

schulden, aanslag omzetbelasting, 

financieringen, objecten,  verzekeringen, 

vergunninghistorie, strafrechtelijke gegevens 

zoals dossier politie

ja
Bureau BIBOB

Behandelend ambtenaar

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet Bibob 1 jaar

B&W

Handhaving 

WABO en 

daarmee 

verwante 

wetgeving

Beëindigen van 

geconstateerde 

overtredingen 

m.b.t. WABO en 

daarmee verwante 

wetgeving

Eigenaren

Bewoners

Gebruikers

Contactperso

nen van 

bedrijven

Andere 

belanghebben

den

NAW, telefoonnummer, e-mailadres,  

zaaknummer, zaakgegevens, evt. 

bedrijfsgegevens, gegevens m.b.t. de 

overtreding

Handelen in afwijking van wet of vergunning, 

KvK- gegevens, Kadaster

nee

Gemeente Scherpenzeel

Politie en Justitie

Veiligheidsregio

Rechtbank/Raad van State

Verzoeker om handhaving

Strafbeschikking: CJIB 

(mogelijk) 

Vertegenwoordigers van 

betrokkene

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

WABO

Woningwet

Wro

Milieuwet

Winkeltijdenwet

Verwante 

wetgeving

10 jaar

mei 2018
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B&W

Handhaving 

illegale 

activiteiten

Opsporen en 

handhaven bij 

handelen in strijd 

met de APV en 

bijzondere 

wetgeving

Eigenaren

Bewoners

Gebruikers

Contactperso

nen van 

bedrijven, 

andere 

belanghebben

den

NAW, geboortegegevens, kenteken, geslacht, 

BSN, telefoonnummer, e-mailadres

Aard van het delict/illegale activiteit

Handelen in afwijking van wet of vergunning

KvK- gegevens

Kadaster

Ja

Betrokkene

Ketenpartners Politie; 

Justitie, Veiligheidsregio, 

ODDV, handhavers 

gemeente Scherpenzeel

Rechtbank/Raad van State

Verzoeker om handhaving

Interne behandelaars

CJIB

Financiële administratie

Vertegenwoordigers van 

betrokkene

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Woningwet

APV

DHW

Winkeltijdenwet

Etc. 

Niet vastgesteld, 

gegevens blijven 

in BRS staan

B&W

Eigenlijk dan wel 

oneigenlijk 

gebruik 

gemeentegrond 

(aanpak 

snippergroen)

Legaliseren/handha

ven illegaal gebruik 

gemeentegrond

Gebruikers 

NAW, e-mailadres, telefoonnummer, locatie, 

luchtfoto's, kadastrale gegevens, 

voortgangsdata

nee

Behandelend ambtenaar

Notariskantoor

Kadaster

Uitvoering 

overeenkomst (artikel 6 

lid 1 sub b AVG)

BW 10 jaar

B&W

Landelijk register 

Kinderopvang

1. Publicatie van 

kinderopvangvoorzi

eningen die 

voldoen aan de 

wettelijke vereisten

2. Behandelen van 

aanvragen om te 

worden 

ingeschreven in het 

landelijk register 

Kinderopvang

3. Verwerken van 

wijzigingen

4. Lichte 

handhavingstaken

Houder 

kindercentru

m of 

gastouderbur

eau, 

gastouders, 

vanaf 

1/1/2018 ook 

peuteropvang

)

NAW van betrokkenen/aanvrager, BSN, 

telefoon, rechtsvorm, KvK-nr, e-mailadres, 

website, aantal kindplaatsen

Kopie verklaring omtrent gedrag en geldig 

identiteitsbewijs met bsn

Kwalificatiestukken bemiddelingsmedew.

Advies GGD

Besluit en motivatie

Naam, telefoonnummer en e-mailadres 

contactpersoon 

ja

Minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen 

(Landelijke register 

Kinderopvang)

GGD

Een ieder die het register 

kinderopvang raadpleegt 

voor de openbare gegevens

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet 

Kinderopvang

Besluit 

registratie 

Kinderopvang

10 jaar

mei 2018
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Burgemees

ter

Uitvoering Wet 

Bijzondere 

Opname 

Psychiatrische 

Ziekenhuizen 

(Wet BOPZ)

Administratieve 

afhandeling van 

een onvrijwillige 

opname in het 

kader van de Wet 

BOPZ

Degene die de 

onvrijwillige 

opname moet 

ondergaan

Directe familie 

of partner

Contactperso

nen van 

instellingen

NAW-gegevens, BSN, bevindingen psychiater

NAW van directe familie, naam contactpersoon
Ja

Geneeskundig inspecteur 

voor de Geestelijke 

Gezondheidszorg

Officier van Justitie

Hoofd rechtbank

Wettelijk vertegenwoordiger 

van de in bewaring gestelde 

persoon

Raad voor Rechtsbijstand

Inspectie voor de 

Gezondheidszorg

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

BOPZ 5 jaar 

Burgemees

ter

Tijdelijk 

huisverbod

Uithuisplaatsing bij 

huiselijk geweld

Pleger van 

huiselijk 

geweld en 

achterblijvers

NAW

Zaakinhoudelijke gegevens, BSN,

Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk 

gedrag,

Ja

Veiligheidshuis Zwolle

Politie

Professionals binnen de 

keten (buitenkantinformatie, 

N.A.W. gegevens en 

contactpersoongegevens)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet tijdelijk 

huisverbod

5 jaar

Op de afdeling 

niet vastgesteld

B&W

Leerplicht en 

voorkomen 

voortijdig 

schoolverlaten

Uitvoering 

leerplichtwet en 

RMC-wet 

1. 

Leerplichtigen 

en 

ouders/wettel

ijke 

vertegenwoor

digers

2. Ouders, 

voogden, 

verzorgers 

leerplichtigen

3. Niet-

leerplichtigen 

die de leeftijd 

van 23 jaar 

nog niet 

hebben 

bereikt 

zonder 

startkwalificat

ie

1. NAW, BSN, telefoonnummer, bijzonderheden 

geboortedatum, geslacht, A-nr, Nationaliteit, 

geboorteplaats, 

In- en afschrijving en reden

Schoolverloop, verzuim en vrijstellingsberoep

School, onderwijssoort en -niveau, medische 

gegevens en strafrechtelijke gegevens

2.NAW, telefoonnummer

Nationaliteit, burgerlijke staat

Gezinssamenstelling

3. NAW, telefoonnummer, bijzonderheden, 

geboortedatum, geslacht, A-nr., BSN, 

Nationaliteit, geboorteplaats, 

In- en afschrijving en reden

Schoolverloop, verzuim en vrijstellingsberoep

School, onderwijssoort en -niveau

Ja

Sociaal team

Scholen

Schoolmaatschappelijk werk

Onderwijsinstellingen

Veilig Thuis

Verwijs-index

RvK

Politie, Openbaar Ministerie

Jeugdzorg  (Zorgadviesteams 

in en extern)

SVB

Onafhankelijk Psycholoog 

Wijkagent

Andere gemeenten

RMC voor niet leerplichtigen

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Leerplichtwet 

1969 en RMC-

regeling

19 jaar

mei 2018
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B&W

Bedienen 

alarminstallaties 

gemeentelijke 

gebouwen

Beveiliging 

gemeentelijk 

gebouw

Medewerkers 

van gemeente 

Scherpenzeel 

die een pas 

met een 

alarmcode 

hebben

NAW medewerker, bevoegdheid/zone, 

alarmcode
Nee

Alleen intern

Securitas (beveiligingsbedrijf)

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer en 

beveiliging

Wordt up to 

date gehouden 

(5 jaar o.g.v. 

selectielijst)

B&W
Sjabloonbeheer 

brieven

Pre-fill van 

gegevens voor 

brieven en (interne) 

documenten

Alle 

medewerkers 

van de 

gemeente 

Scherpenzeel

Naam, voorletters, geslacht, functie Nee Alleen voor intern beheer 

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer

Zolang als de 

betrokkenen in 

dienst zijn van 

de gemeente 

Scherpenzeel 

B&W

Omgevingsvergun

ningen

Activiteitenbesluit

en Wet 

Milieubeheer

Activiteiten die 

voortvloeien uit 

de WABO en de 

verwante 

wetgeving

Hogere 

grenswaarden 

geluid

Het behandelen van 

aanvragen van 

omgevingsvergunni

ngen, meldingen 

en/of overige 

vergunningen 

fysieke 

leefomgeving en 

het houden van 

toezicht

Opleggen hogere 

grenswaarden 

geluid

Bestuurlijke en 

preventieve aanpak 

van de 

georganiseerde 

misdaad

Aanvrager en 

gemachtigden 

van 

aanvragers, 

bezwaarmake

rs, 

omwonenden, 

belanghebben

den en 

adviserende 

partijen

NAW, BSN-nr, telefoonnummer, e-mailadres,  

zaaknummer, zaakgegevens, evt. 

bedrijfsgegevens, KvK- gegevens, 

Kadastergegevens

Bibob-gegevens (bij vermoedens/signalen)

ja

ODDV

Gemeente Scherpenzeel

Adviesorganen (bijv. 

provincie)

Veiligheidsregio

Belanghebbenden in de zin 

van de Awb

Publicatie (zaaknummer en 

activiteit, geen 

persoonsgegevens)

Degene die inzage krijgt

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

WABO

Wet 

milieubeheer

Bouwbesluit

Wet 

geluidhinder

APV

Lokale 

verordeningen

En andere met 

de WABO 

verwante 

wetgeving

Wet Bibob

Vooroverleg 10 

jaar

Vergunning 

permanent 

bewaren

Melding 50 jaar

Toezicht 5 jaar

B&W
Koninklijke 

Onderscheidingen

Belonen van een 

vrijwilliger/werkne

mer met zijn inzet 

voor de 

maatschappij 

d.m.v. het uitreiken 

van een KO

Decorandus

Voorsteller

Ondersteunen

de relaties 

vrijwilliger/we

rkgever

NAW-gegevens, BSN, A-nr., geboortedatum, 

burgerlijke staat, beoordelingsgegevens, 

verklaring geen bezwaar BIG-geregistreerden

Uittreksels uit Straf- en Politieregister, 

Advies Burgemeester

Voortgangsmonitoring, resultaat procedure

Voorsteller en ondersteunende relaties: NAW-

gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, relatie 

t.o.v. de kandidaat

Ja

Kanselarij der Nederlandse 

Orden

Provincie

Ministerie (afhankelijk van 

activiteiten)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wetgeving op 

het gebied van 

de Orde van de 

Nederlandse 

Leeuw

en de Orde van 

Oranje-Nassau, 

Militaire Willems 

Orde e.a. 

onderscheidinge

n

Permanent te 

bewaren (op het 

bestuurssecreta

riaat, gaat niet 

naar archief).

mei 2018
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Burgemees

ter

Uitwisseling 

gegevens RIEC

Bestuurlijke

en Geïntegreerde 

Aanpak

Georganiseerde 

Criminaliteit,

Bestrijding 

Handhavingsknelpu

nten

en Bevordering

Integriteitsbeoordel

ingen

Aanvragers

Eigenaren

Bewoners

Gebruikers

Contactperso

nen van 

bedrijven

Overige 

betrokkenen

NAW, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, Nr 

KvK, verklaring omtrent gedrag, gegevens over 

inkomens- en vermogen, curator, opeisbare 

schulden, aanslag omzetbelasting, 

financieringen, objecten,  verzekeringen, 

vergunninghistorie, strafrechtelijke gegevens 

zoals dossier politie

Ja

Partners convenant RIEC 

(zoals Politie, 

Belastingdienst, Douane, 

IND, gemeenten, provincies, 

Openbaar Ministerie) 

Interne afdelingen gemeente 

Scherpenzeel

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Convenant

Wet 

politiegegevens

10 jaar

B&W Subsidies ca.

Behandelen van 

verzoeken om 

subsidie ca. zoals te 

vinden in de 

Algemene Subsidie 

Verordening

Aanvragers 

van subsidie 

namens de 

rechtspersoon 

zonder 

winstoogmerk 

(bestuurslede

n)

NAW rechtspersoon, IBAN, NAW 

contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres

Aard subsidie

Nee Accountant

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Algemene 

Subsidie 

Verordening en 

beleidsregels

7 jaar

Europese 

subsidies 10 jaar

B&W Nummerbesluiten

Het 

toekenen/intrekken 

van (huis)nummers

Aanvragers 

Wabovergunn

ing bouwen, 

gemachtigde 

van 

aanvrager, 

eigenaar/gebr

uiker panden

NAW aanvrager, e-mailadres, telefoonnummer Nee

Afnemers Landelijke 

Voorziening BAG zoals 

ambulancedienst, politie,  

Enexis,  PostNL, 

Rijkswaterstraat

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet 

basisregistraties 

adressen en 

gebouwen

Permanent 

bewaren

B&W

Website 

gemeente 

Dienstverleningsk

anaal (e-

formulieren en 

gegevensmagazijn

)

Het verlenen van 

diensten via de 

gemeentelijke 

website

Personen die 

via de website 

van de 

gemeente een 

product, 

dienst of 

informatie 

aanvragen of 

een melding 

doen

NAW, BSN via DigiD, evt. geboortedatum, 

telefoonnummer, e-mailadres
Ja

De behandelend 

medewerkers

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Uitvoering 

publiekrechtelijk

e taken 

Niet vastgesteld

B&W OOV-alert

Alarmering bij 

rampen en 

calamiteiten

Alle 

medewerkers 

van de 

gemeente 

Scherpenzeel

NAW, telefoonnummer, e-mailadres

functie en rollen
Nee

Direct betrokkenen bij 

rampenbestrijding

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet 

veiligheidsregio's

Wordt up to 

date gehouden

mei 2018
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B&W

Aansprakelijkstelli

ngen, inclusief 

letselschade

Verhalen van 

schade die 

aangebracht is en 

behandelen van 

aansprakelijkstellin

gen in relatie tot 

verzekeringen, 

inclusief 

letselschade

Gedupeerden 

en 

schadeveroor

zakers

NAW, evt. BSN, e-mailadres, telefoonnummer, 

verzekeringsgegevens, IBAN, evt. kenteken, 

medische gegevens (indien van toepassing), 

voortgangsdata, inhoudelijke zaakgegevens

Mogelijk

Verzekeringsmaatschappij

Politie

Interne afdelingen 

(afhankelijk van zaak)

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

BW, boek 6 en 

andere van 

toepassing 

zijnde wet- en 

regelgeving

7 jaar

B&W
Contractenregiste

r

Overzicht 

contracten en 

contracteigenaren 

om contracten te 

kunnen bewaken, 

o.m. voortgang 

contractduur

Contactperso

nen van 

leveranciers, 

budgethouder

s, 

contracteigen

aren

Medewerker 

gemeente 

Scherpenzeel

NAW, geslacht, registratienummer, onderwerp, 

e-mailadres, datum ontvangst en stand van 

zaken behandeling, contractspecifieke 

onderwerpen

Naam behandelend medewerker

Nee

Accountant via medewerker

Open binnen organisatie 

tenzij vertrouwelijk

Uitvoering 

overeenkomst (artikel 6 

lid 1 sub b AVG)

Burgerlijk 

Wetboek

Aanbestedingsw

et 2012

7 jaar

B&W Intranet Personengids

Medewerkers 

in dienst van 

of ten 

behoeve van 

de gemeente 

Scherpenzeel, 

stagiaires, 

college B&W, 

griffier

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

locatie, kamernummer, e-mailadres, 

telefoonnummer, werkdagen en dagdelen

Nee
Iedereen die toegang heeft 

tot intranet

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer

Gegevens 

worden 

verwijderd bij 

uitdiensttreding

B&W

Publicatie 

gemeentelijke 

informatie via 

website gemeente 

Scherpenzeel, 

Gemeentegids en 

gemeentepagina

Publiceren van 

informatie over de 

gemeente gericht 

op de vraag van de 

burger

1. 

Bestuurders

2. Raads- en 

commissieled

en

3. BABS'en 

gastvrouwen

4. Bezoekers 

van de 

website

5. 

Afdelingshoof

den 

(gemeentegid

s)

6. 

Ambtenaren 

die in de 

gemeentegids 

of op de 

gemeentepagi

na worden 

1: NAW, foto, functie, portefeuille, politieke 

partij, nevenfuncties, telefoonnummer 

(gemeentesecretaris)

2: NAW, foto, telefoonnummer, e-mailadres, 

functie, politieke partij, nevenfuncties

3: Naam, foto

4: IP-adressen voor statistiekrapportage

5 en 6: Naam, functie

Nee

Een ieder die de website van 

de gemeente raadpleegt 

(m.u.v. ip-adressen)

Akse Media (Gemeentegids)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

WOB

Bedrijfsbelang

Wordt up-to-

date gehouden

1 jaar o.g.v. 

selectielijst

mei 2018
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B&W

SIM-

kaartenbestand 

en digitale 

telefooncentrale

Communicatie 

mogelijk maken 

door middel van 

telefonie

Registratie van 

simkaarthouders

Verbruik op 

simkaart vast te 

leggen

Facturering

Medewerkers 

gemeente 

Scherpenzeel, 

gemeentesecr

etaris,  B&W

Naam medewerker, telefoonnummer, 

verbruiksgegevens 
nee

Interne afdelingen

Vodafone

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer en 

beveiliging
5 jaar 

B&W
Toegang 

gemeentehuis

Beheer druppels 

voor toegang tot 

het gemeentehuis

Medewerkers 

in dienst van 

gemeente 

Scherpenzeel 

en externen 

die door de 

gemeente 

Scherpenzeel 

zijn ingehuurd

NAW, functie, bevoegdheid Nee P&O

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer

Wordt up to 

date gehouden, 

gegevens 

worden 

verwijderd bij 

uitdiensttreding

6 maanden 

o.g.v. 

selectielijst

B&W Overzicht BHV-ers

1. Registratie van 

BHV-ers t.b.v. 

calamiteiten

2. Bijhouden 

wanneer iemand op 

cursus/training 

moet

Medewerkers 

in dienst van 

de gemeente 

Scherpenzeel

Naam, telefoonnummer, geboortedatum, Nee

Opleidingsinstituut Duikers 

Opleidingen & Trainingen

Medewerkers gemeente 

Scherpenzeel

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

Arbeidsomstandi

ghedenwet, art 

3, lid 1,e en 15

15 jaar

B&W

Financiële 

administratie 

gemeente 

Scherpenzeel

Betalen van 

facturen en het 

versturen van 

nota's niet zijnde 

belastingen

1. Crediteuren

2. Debiteuren

1. NAW, BSN (IB47) en IBAN

2. NAW

Alleen bij 

IB47

Belastingdienst

Accountant

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

BW 7 jaar 

B&W
Heffingenadminist

ratie

Heffen van 

decentrale 

belastingen

Belastingplich

tigen

NAW-gegevens, BSN, A-nr, geboortedatum, 

banknummer,   AKR-nr.,

Grondslag heffing / invordering

Gegevens over het object van de belasting 

(waarde OZ), zoals afval, riool, leges,  grafrecht, 

toeristen, markt- en standplaats, honden

Ja

RBD

GBLT

Incassobureau/deurwaarder

skantoor

Burger via WOZ-portaal

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Gemeentewet, 

Gemeentelijke 

belastingverorde

ningen, Wet 

WOZ, AWB, 

AWR, etc.

7 jaar

B&W

Invordering 

gemeente 

Scherpenzeel

Invorderen van 

publiekrechtelijke 

en 

privaatrechtelijke 

vorderingen

Debiteuren NAW, verschuldigde kosten/leges Nee
Incassobureau

Accountant

Uitvoering 

overeenkomst (artikel 6 

lid 1 sub b AVG)

BW

AWB

Legesverordenin

g

Procestermijn 2 

jaar

In archief 7 jaar

mei 2018
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B&W
Administratie 

kwijtscheldingen 

Informatie 

verstrekken i.v.m. 

verzoeken en 

afhandeling om 

kwijtschelding 

gemeentelijke 

belastingen

Aanvragers

NAW, BSN, geboortedatum, aanslagnummers, 

inkomens- en vermogensgegevens: banksaldi, 

Autogegevens: kenteken, merk, type en waarde

Huur- en zorgtoeslag, gegevens zorgverzekering, 

betalingsverplichtingen, hypotheek

ja Inlichtingenbureau

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Invorderingswet 

1990 en 

uitvoeringsregeli

ngen

Kwijtscheldingsb

esluit

Leidraad 

invordering 2014

Procestermijn 2 

jaar

In archief 7 jaar

B&W
Bezwarenregistrat

ie belastingen

Registratie en 

termijnbewaking 

bezwaarschriften

Bezwaarmake

rs

Derde-

belanghebben

den

NAW, BSN, registratienummer

Inhoud bezwaar
Ja

Alleen intern

Gerechtelijke instanties

Vertegenwoordigers van 

bezwaarden

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

AWR

AWB

Wet WOZ

Procestermijn 2 

jaar

In archief 7 jaar

B&W

Waardebepaling 

en 

gegevensbeheer

Waardering 

Onroerende Zaken

Eigenaren en 

gebruikers 

van 

onroerende 

zaken

NAW, A-nr, BSN

Objectgegevens, marktgegevens, inhoud, 

oppervlakte, type onroerende zaak (woning, 

niet woning)

Datum belanghebbend

Kadastrale gegevens, gegevens KvK

Ja

Vertegenwoordiger 

belastingplichtige

RBD

GBLT

CBS 

Taxatiebureaus (geen BSN )

Onafhankelijk taxateur bij 

bezwaar

Burgers taxatieverslagen

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet WOZ 7 jaar

B&W

Interne 

controlebestande

n

Uitvoering van 

interne controles 

(decentraal) 

conform een 

controle- en 

auditplan op de 

door gemeente 

Scherpenzeel uit te 

voeren 

bedrijfsprocessen 

en verantwoording 

voor accountants

Personen 

wiens 

gegevens 

voorkomen in 

de te 

controleren 

processen, 

waaronder 

sociale zaken, 

wmo, 

salarissen, 

vergunningen 

(wabo), 

inkoop & 

aanbesteding, 

subsidies, 

grondexploita

tie en 

Identificerende gegevens en de gegevens die in 

de processen van de verschillende afdelingen 

voorkomen, evt. bijzondere persoonsgegevens 

zoals medische gegevens

ja Accountant

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

Gemeentewet 

212 en 213a

AO/IC

O.g.v. 

selectielijst 10 

jaar

mei 2018
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B&W
Bezwaarprocedur

e
Proces Bezwaar 

Bezwaarmake

rs

Derde 

belanghebben

de(n)

NAW, geboortedatum, zaakdossiernummer, 

BSN

Onderwerp

Andere persoonsgegevens die nodig zijn om een 

volledige heroverweging te maken, bijvoorbeeld 

mogelijk ook medische gegevens

ja

Leden van de commissie 

voor de bezwaarschriften die 

deelnemen aan de 

betreffende hoorzitting

(Derde-)belanghebbenden 

kunnen openbare stukken 

inzien 

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Algemene Wet 

Bestuursrecht

Verordening 

bezwaarschrifte

ncommissie 

gemeente 

Scherpenzeel 

Relevante 

wetgeving

Met financiële 

consequenties 7 

jaar

Zonder 

financiële 

consequenties 5 

jaar

B&W
Dossier kopie ID-

bewijzen

Uitvoering wet ID-

plicht door 

salarisadministratie

Personen in 

dienst van of 

ten behoeve 

van de 

gemeente 

Scherpenzeel, 

stagiaires, oud-

personeel, 

wethouders 

die pensioen 

krijgen 

Kopie ID-bewijs Ja Alleen intern

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

Wet ID-plicht

10 jaar

Personeel in 

aanraking met 

gevaarlijke 

stoffen 40 jaar

B&W

Personeelsmanag

ementinformaties

ysteem

Uitvoering van alle 

personele 

aangelegenheden 

van het personeel

Personen in 

dienst van of 

ten behoeve 

van de 

gemeente 

Scherpenzeel, 

stagiaires, oud-

personeel, 

wethouders 

die pensioen 

krijgen 

NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, 

telefoonnummer, e-mailadres, burgerlijke staat, 

partnergegevens, bereikbaarheidsgegevens, 

diploma's, verlof, ziekteverzuim, jubilea, 

gegevens m.b.t. dienstbetrekking en overige 

relevante personeelsgegevens

Ja

Leidinggevenden

ABP

Zorgverzekeraars

UWV

Belastingdienst

Arbodienst

Uitvoering 

overeenkomst (artikel 6 

lid 1 sub b AVG)

CAO

10 jaar

Personeel in 

aanraking met 

gevaarlijke 

stoffen 40 jaar

B&W
Salarisadministrati

e

Uitvoeren van de 

salarisadministratie

Personen in 

dienst van of 

ten behoeve 

van de 

gemeente 

Scherpenzeel, 

stagiaires, oud-

personeel, 

wethouders 

die pensioen 

krijgen 

NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, 

telefoonnummer, e-mailadres, burgerlijke staat, 

partnergegevens, bereikbaarheidsgegevens, 

diploma's, verlof, ziekteverzuim, jubilea, 

gegevens m.b.t. dienstbetrekking, IBAN en 

overige relevante personeelsgegevens 

Ja

Leidinggevenden

ABP

Zorgverzekeraars

UWV

Belastingdienst

Arbodienst

Driessen

Deloitte

Raet

Uitvoering 

overeenkomst (artikel 6 

lid 1 sub b AVG)

Rechtspositiebes

luit 

burgemeester

Rechtspositiebes

luit wethouders

BBRA

CAR-UWO

Gemeentewet

7 jaar

B&W
APPA-regeling 

wethouders

Uitvoeren van de 

APPA-regeling 

(wachtgeld of 

pensioen)

Wethouders 

en oud-

wethouders 

van de 

gemeente 

Scherpenzeel

NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, 

telefoonnummer, e-mailadres, burgerlijke staat, 

partnergegevens, IBAN

Ja
Belastingdienst

Zwitserleven

Uitvoering 

overeenkomst (artikel 6 

lid 1 sub b AVG)

APPA 10 jaar

mei 2018
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B&W
Uitkering bij 

ontslag

Berekenen, 

vastleggen en 

betalen van 

uitkeringen i.v.m. 

beëindiging van 

dienstverband en 

daaraan gelieerde 

betalingen

Personeelsled

en en oud-

personeelsled

en die 

aanspraak 

kunnen 

maken op een 

uitkering 

i.v.m. 

beëindiging 

dienstverband

.

NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, 

telefoonnummer, e-mailadres, burgerlijke staat, 

partnergegevens, bereikbaarheidsgegevens, 

diploma's, verlof, ziekteverzuim, jubilea, 

gegevens m.b.t. dienstbetrekking, IBAN en 

overige relevante personeelsgegevens 

Ja

Leidinggevenden

Belastingdienst

Driessen

Uitvoering 

overeenkomst (artikel 6 

lid 1 sub b AVG)

Rechtspositiebes

luit 

burgemeester

Rechtspositiebes

luit wethouders

BBRA

CAR-UWO

Gemeentewet

10 jaar

B&W Tijdregistratie

Registratie aan- en 

afwezigheid

Registratie plus- en 

minuren

Urenverantwoordin

g (minimaal)

Personen in 

dienst van of 

werkzaam ten 

behoeve van 

de gemeente 

Scherpenzeel

Naam

Aantal werkzame uren

Datum in- en uit dienst

Naam afdeling werkzaam

Nee N.v.t.

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer

Niet vastgesteld 

op de afdeling

O.g.v. 

selectielijst 5 

jaar

B&W

Centrale 

gebruikersadminis

tratie (AD)

Centrale complete 

administratie van 

medewerkergegeve

ns met 

toegangsrechten

Personen in 

dienst van of 

werkzaam ten 

behoeve van 

de gemeente 

Scherpenzeel

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, 

autorisaties/rechtengroepen, afdeling
Nee Afnemende applicaties

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer

Wordt up to 

date gehouden

O.g.v. 

selectielijst 6 

maanden. 

B&W Topdesk

Registatie van 

(systeem)storingen, 

problemen hard-

/sofware, 

aanvragen 

autorisaties en 

uitleenbeheer

Personen in 

dienst van of 

werkzaam ten 

behoeve van 

de gemeente 

Scherpenzeel 

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, afdeling Nee Intern beheer

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer

O.g.v. 

selectielijst 5 

jaar

B&W Horizon View

Ter beschikking 

stellen applicaties. 

Monitoren van het 

gebruik van 

applicaties en 

verantwoorden van 

de licenties

Personen in 

dienst van of 

werkzaam ten 

behoeve van 

de gemeente 

Scherpenzeel

Naam, gegevens uit AD, logging naam, tijd en 

machine (niet op applicatieniveau)
Nee Intern beheer

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer

Wordt up to 

date gehouden

O.g.v. 

selectielijst 5 

jaar

mei 2018
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B&W Geo-informatie

Op geografische 

wijze ontsluiten van 

informatie die 

gebruikers nodig 

hebben in het 

kader van de 

uitvoering van  

publiekrechtelijke 

taken

Eigenaren 

percelen, 

bewoners

Kadastrale gegevens, gegevens betreffende 

vergunningaanvragen, gegevens vanuit Wmo, 

Participatiewet, BRP

Nee

Die afdelingen die de door 

de GIS-Geoviewer ontsloten 

gegevens nodig hebben voor 

de uitvoering van hun 

publiekrechtelijke taken

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Diverse 

wetgeving 

publiekrechtelijk

e taken

Wordt up-to-

date gehouden

O.g.v. 

selectielijst 

permanent 

bewaren

B&W
Gegevensmagazij

n

Distributiekanaal en 

magazijn van 

diverse 

basisgegevens voor 

verschillende 

verwerkingen

Inwoners, oud-

inwoners van 

heel 

Nederland, 

personen die 

in NL hebben 

gewoond

Alle persoonsgegevens uit de basisregistraties, 

inclusief BSN
Ja

Binnengemeentelijke 

afnemers ingevolge 

reglement BRP 

Autorisatiebesluit MinBzk

Algemeen belang/ 

openbaar gezag (artikel 

6 lid 1 sub e AVG)

Diverse 

wetgeving 

publiekrechtelijk

e taken

Permanent 

bewaren

B&W Zaaksysteem

Registratie van de 

ontvangst, 

behandeling en 

afdoening van 

documenten, zowel 

papier, via website 

en email. 

Klanten

Behandelaar

NAW, e-mailadres, geslacht, registratienummer, 

onderwerp

Datum ontvangst en stand van zaken 

behandeling

Persoonsgegevens in gescande document

Naam behandelend medewerker

Ja
Medewerkers van de 

gemeente Scherpenzeel

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Uitvoering 

reguliere 

publiekrechtelijk

e- en 

privaatrechtelijk

e taken

Variabel 

conform 

landelijke 

selectielijst

B&W Archief

Archiveren van 

documenten op 

grond van de 

Archiefregelgeving

Alle personen 

wiens 

gegevens 

voorkomen in 

de 

archiefbeschei

den van de 

gemeente 

Scherpenzeel 

De persoonsgegevens die deel uitmaken van de 

archiefbescheiden
Ja

Medewerkers van de 

gemeente Scherpenzeel

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Archiefwet en 

specifieke 

regelgeving zoals 

WMO, 

Jeugdwet, 

Belastingwetgevi

ng (baseline 

gemeentewetge

ving)

Variabel 

conform 

landelijke 

selectielijst

B&W

Jubileaoverzichte

n:

50, 60, 65 jarige 

huwelijken 

100, 100+ jarigen

Felicitaties van 

burgemeester via 

brief, 

bloemen(cadeau)b

on of persoonlijk 

bezoek

Personen die 

aan jubilea 

criteria 

voldoen

NAW, geboortedatum, burgerlijke staat, 

huwelijksdatum
Nee

Provincie (indien van 

toepassing)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Lokale 

publiekrechtelijk

e taak

Periodiek 

geactualiseerd 

aan de BRP

B&W
Registratie Wet 

dwangsom

Registratie in het 

kader van de Wet 

dwangsom

Indieners
NAW, geslacht, registratienummer, onderwerp

e-mailadres, naam behandelend medewerker
Nee Behandelaar

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

Algemene Wet 

Bestuursrecht 

(Wet Dwangsom 

bij niet tijdig 

beslissen)

7 jaar

mei 2018
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B&W WOB-registratie

Registratie van 

indieners van WOB- 

verzoeken

Indieners 

WOB-

verzoeken en 

betrokken 

derden

NAW, geslacht, registratienummer, onderwerp

e-mailadres, naam behandelend medewerker
Nee

Betrokkenen

Behandelaar

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

WOB 1 jaar

B&W
Verzoeken o.g.v. 

de Wbp/AVG

Registratie en 

afhandeling van 

verzoeken op grond 

van de Wbp/AVG

De indiener 

van het 

verzoek

Alle persoonsgegevens die worden opgevraagd Mogelijk Alleen intern

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

Wbp/AVG 1 jaar

B&W
Verzendlijst 

persberichten

Verzenden van 

persberichten naar 

lokale, regionale en 

landelijke media

Contactperso

nen van de 

media

E-mailadres, telefoonnummer nee Betrokkenen 

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer
Wordt up to 

date gehouden

B&W Webcare

Beantwoorden van 

vragen van burgers 

of reageren op 

opmerkingen van 

burgers

Personen die 

via webcare 

vragen stellen 

aan de 

gemeente of 

opmerkingen 

plaatsen

Social media contactgegevens en overige door 

betrokkene aangeleverde informatie

ja, indien 

opgegeven
Interne afdelingen

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Diverse 

wetgeving 

publiekrechtelijk

e taken

Niet van 

toepassing

O.g.v. 

selectielijst 1 

jaar

B&W Klachtenregeling

Registreren, 

controleren en 

afhandelen van 

klachten (m.u.v. 

sociaal domein)

Klagers

NAW, telefoonnummer, e-mailadres, 

zaaknummer

Aard klacht

Voortgangsdata

Afdoening klacht

Gegrond of ongegrond

nee Klachtbehandelaar

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

Algemene Wet 

Bestuursrecht 

Klachtenverorde

ning 2017

5 jaar

Gemeenter

aad

Overzicht 

nevenfuncties 

raadsleden, 

commissieleden 

en college B&W

Openbaar maken 

nevenfuncties 

zittende 

raadsleden, 

commissieleden en 

college B&W

Raadsleden

Commissieled

en

College B&W

Naam, politieke partij, functie, nevenfunctie Nee
Via internet openbaar 

bekend gemaakt

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

Gemeentewet

Wordt openbaar 

up to date 

gehouden

Permanent te 

bewaren

Gemeenter

aad

Overzichten 

historische en 

actuele raads- en 

commissieleden, 

fractievolgers

Het onderhouden 

van contacten voor 

o.a. de uitkering 

van 

presentiegelden, 

uitnodigingen voor 

bijeenkomsten

Raadsleden

Commissieled

en

Fractievolgers

NAW, e-mailadres, telefoonnummer, 

bankrekeningnummer, benoemingsdatum en 

einde

Nee Griffie

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer
Wordt up to 

date gehouden

Gemeenter

aad

Overzicht 

contactgegevens 

raadsleden

Publicatie op 

website
Raadsleden

NAW, foto, telefoonnummer en e-mailadres, 

politieke partij, functie
Nee Op website

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

Gemeentewet

Wordt openbaar 

up to date 

gehouden

mei 2018
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Burgemees

ter

Bestuurlijke 

informatie 

justitiab elen

Beoordelen of 

maatschappelijke 

onrust gaat onstaan 

bij de komst of 

terugkeer van ex-

gedineerden 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 

ontstaat van 

overlast 

i.h.k.v. 

handhaving 

openbare 

orde

BSN, NAW, telefoonnummer, e-mailadres, 

geboortedatum, inhoudelijke gegevens in advies 

KLPD en rapport justID, beoordelingsgegevens 

terzake ontstaan maatschappelijke onrust voor 

openbare orde en veiligheid, datum ontslag uit 

penitentie, strafrechtelijke gegevens

Ja

Burgemeester en 

gemachtigden van de 

burgemeester

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Gemeentewet

Wet en Besluit 

justitiële 

gegevens ca.

Geen maatregel: 

1 jaar

Wel maatregel: 

5 jaar

B&W

Terugkeerbegelei

ding ex-

gedetineerden

Ondersteunen van 

ex-gedetineerden 

bij terugkeer naar 

arbeid en 

maatschappij

Ex-

gedetineerde

n

NAW, BSN, telefoonnummer en globale 

zaakgegevens
Ja

Veiligheidshuis

Penitentiaire inrichting

Vrijwilligersorganisaties

Vertegenwoordigers andere 

gemeente

Politie

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Besluit Justitiële 

Gegevens

Convenant 

nazorg 

gedetineerden

Niet vastgesteld

B&W

Schuldhulpverleni

ng en 

inkomensbeheer 

(Wgs)

1. Voortraject en 

intake 

schuldhulpverlenin

g, beoordeling 

financiële situatie 

(Scherpenzeel)

2. Opzetten 

schuldregeling met 

schuldeisers 

(Gemeente 

Barneveld)

3. 

Budgetbegeleiding 

en inkomensbeheer 

(gemeente 

Barneveld

Melder die 

zijn financiële 

situatie 

uiteenzet

 

Aanvragers 

die een 

beroep doen 

op 

schuldhulpver

lening  

NAW, BSN, geboortegegevens, 

telefoonnummer, e-mailadres, financiele 

gegevens: inkomens- en vermogensgegevens 

(waaronder bankafschriften) en andere 

relevante financiële gegevens, schulden, 

aflossingen, werkgevergegevens, analyse MESIS, 

BKR-registratie, gegevens KvK, gegevens over de 

gezondheid

Ja

Vanuit Scherpenzeel alleen 

naar gemeente Barneveld

Vanuit Barneveld ook naar:

Deurwaarders

Schuldeisers

Incassobureau

Rechtbank en Raad voor de 

Rechtsbijstand (WSNP)

Een ieder die inzage wil in de 

verslaglegging aan de 

rechtbank met betrekking 

tot de WSNP

Maatschappelijk werk, GGZ, 

verslavingszorg of andere 

hulpverleningsorganisaties

Bewindvoerder 

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Beleidsregels 

schuldhulpverle

ning

WSNP (Art. 285 

Faillisementswet

)

Wet 

Schuldhulpverle

ning

5 jaar

mei 2018
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B&W

Fraudeonderzoek 

ingevolge Sociale 

Zekerheidswetgev

ing

Vaststellen 

rechtmatigheid 

verstrekte / te 

verstrekken 

uitkering d.m.v. 

vergelijking van 

door de aanvrager 

opgegeven 

gegevens met de 

feitelijke situatie 

(o.a. waarneming 

ter plaatse)

1. Aanvrager, 

partner en 

inwonende 

(meerderjarig

e) kinderen 

aanvrager

2. Overige 

inwonenden 

bij aanvrager 

zoals partner, 

kinderen

3. Relaties van 

betrokkene

NAW, BSN, korte omschrijving probleem, e-

mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, 

kopie ID, inkomens - en vermogensgegevens, 

bankgegevens, arbeidscontracten, loonstroken, 

huurovereenkomsten, 

alimentatieverplichtingen, belastingteruggaves 

en beschikkingen, kinderbijslag, 

ziektekostenverzekering, kentekenbewijs, 

eventueel waardepapieren en andere 

vermogensbestanden, hypotheekgegevens, 

WOZ-waarde, medische verklaring. 

ja

Woningcorporaties

Politie

Nutsbedrijven

Belastingdienst

FIOD

Politie

Openbaar Ministerie 

(aangifte van fraude > 

50.000 Euro))

Nutsbedrijven 

UWV

Sociale recherche

Collega-gemeenten

Overigen in het belang v.h. 

onderzoek

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Participatiewet, 

IOAW, IOAZ, 

Bbz, e.a. Sociale 

zekerheidswetge

ving

O.g.v. 

selectielijst

B&W

Subsidies 

Peuteropvangorg

anisaties

Behandelen van 

subsidieaanvragen 

van 

peuteropvangorgan

isaties voor (VVE) 

plekken

Contactperso

nen van 

peuteropvang

organisaties

NAW, bankgegevens nee Alleen intern

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet 

Kinderopvang
7 jaar

B&W
Huisvesting 

statushouders

Huisvesten van 

statushouders
Statushouders

NAW, V-nummer, BSN, geboortedatum, 

nationaliteit, verblijfsstatus, woningaanbod, 

kopie participatieverklaring, opleidingsgegevens

Ja

Woningcorporatie 

(Woonstede)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Huisvestingswet 

art. 60b
5 jaar

mei 2018



Register van verwerkingen gemeente Scherpenzeel

B&W
Maatschappelijke 

ondersteuning

Bepalen en zonodig 

verstrekken van 

een passende 

bijdrage aan 

zelfredzaamheid en 

participatie

1. Personen 

die zich 

melden met 

een hulpvraag 

2. 

Contactperso

nen namens 

persoon die 

zich heeft 

gemeld voor 

hulp

3. 

Mantelzorgers 

en andere 

personen in 

het sociale 

netwerk van 

de melder

4. 

Zorgaanbiede

rs en 

leveranciers

NAW-gegevens, BSN, telefoonnummer,

e-mailadres, geslachtsaanduiding, 

geboortedatum,

nationaliteit

Gezinssamenstelling, naam partner

(relatie tot de melder)

Woonsituatie, leefgebieden 

zelfredzamheidsmatrix (eigen draai)

Hulpvraag

Aanleiding

Gegevens betreffende de gezondheid

Ja

Intern Wmo-consulent en 

financiële administratie

Contactpersonen cliënt (met 

toestemming)

Steunpunt mantelzorg en 

vrijwilligers (met 

toestemming)

Gecontracteerde 

zorgaanbieders en andere 

leveranciers

Centraal 

administratiekantoor

Woningcorporaties

MEE

Sociale verzekeringsbank

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wmo2015 15 jaar
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B&W Jeugdhulp

Hulp bieden aan 

kinderen/jongeren 

en hun ouders bij 

opgroei- en 

opvoedproblemen 

bij vrijwillige 

hulpvraag en indien 

noodzakelijk 

toeleiden naar 

gedwongen 

interventies

1. Jeugdige 

onder de 18 

jaar met een 

verzoek om 

hulp op grond 

van de 

Jeugdwet 

(indien nodig 

verlengde 

jeugdzorg 

18+)

2. Ouders van 

de jeugdige 

met een 

hulpvraag

3. Personen in 

het informele 

sociale 

netwerk van 

de jeugdige 

en diens 

ouders

4. Personen in 

het 

professionele 

netwerk van 

de jeugdige 

en diens 

ouders

NAW, BSN, geslacht, geboortedatum, e-

mailadres, telefoonnummer, gezagsrelaties, 

gezinssamenstelling, gegevens betreffende de 

burgelijke staat/partnerschap, sociaal-

economische omstandigheden, hulpvraag en 

beschrijving van de situatie, signalen van derden 

die betrekking hebben op de situatie van de 

jeugdige en het gezin, rol in het systeem van het 

gezin, rol/functie regisseur, inhoud hulpaanbod, 

naam, telefoonnummer en e-mail hulpverlener, 

gegevens betreffende de gezondheid, 

strafrechtelijke gegevens

Ja

Gecontracteerde 

professionals in de jeugdhulp 

Gecertificeerde instellingen 

jeugdhulp (zoals JBGLD)

Raad voor de 

kinderbescherming

Andere zorginstellingen die 

een rol spelen bij het 

oplossen van het 

gezinsprobleem

Veilig thuis

Onderwijsinstellingen en 

voor- en vroegschoolse 

instellingen

Huisarts, jeugdartsen en 

medisch specialisten

SVB

Veiligheidshuis en 

Justitiepartners

Leerplichtambtenaar

Ouders

Betrokken netwerk, zoals 

kerken, scholen, familie, 

buren (beperkte set aan 

gegevens)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

artikel 2.1 

Jeugdwet
15 jaar

B&W Leerlingenvervoer

Collectieve of 

individuele 

voorziening voor 

het vervoer van 

leerlingen

Ouders, 

Voogden, 

verzorgers 

van leerlingen 

(maatschappe

lijk werkster 

in opdracht 

van ouders)

Leerlingen

NAW, BSN, telefoonnummer, IBAN, e-mailadres

Medische-sociale gegevens van het kind, 

medische gegevens van ouders, burgerlijke 

staat

inkomensgegevens, schoolgegevens

Ja

Regiecentrale

Vervoerder

Verantwoordelijke van 

leerling

Schooldirecteuren

Orthopedagogen

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Verordening 

Leerlingenvervo

er

2 jaar

B&W
Drukken 

stempassen

Het drukken van 

stempassen t.b.v. 

verkiezingen

Stemgerechtig

den van de 

gemeente 

Scherpenzeel

NAW, geboortedatum, geslacht Nee Sandd

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Kieswet artikel 

J7

3 maanden na 

verkiezingsuitsla

g
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B&W

Arbeidsomstandig

heden/bedrijfson

gevallen, inclusief 

agressie-

incidenten

Managen van 

arbeidsomstandigh

eden/registreren 

bedrijfsongevallen, 

inclusief agressie-

incidenten

Personen in 

dienst van of 

ten behoeven 

van de 

gemeente 

Scherpenzeel

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

Arbo-wetgeving 10 jaar

B&W

APV controles 

(parkeren, 

hondencontroles 

en overige)

APV controles 

(parkeren, 

hondencontroles 

en overige)

Overtreders

NAW

Geboortegegevens

Kenteken

Geslacht

BSN

Telefoonnummer

e-mailadres

Aard van het delict / illegale activiteit

Handelen in afwijking van wet of vergunning

KvK- gegevens

Kadaster

Ja

Betrokkene, 

belanghebbenden, justitie, 

rechtbank, financien, 

belasting en inning en politie, 

RDW

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

APV

O.g.v. 

selectielijst 10 

jaar

Gemeenter

aad

Publicatie 

ingekomen 

stukken 

gemeenteraad

1. Publiceren van 

de agenda, 

waaronder 

ingekomen stukken 

(geanonimiseerd), 

van de 

gemeenteraad

2. Publiceren van 

algemene 

ingekomen stukken 

op de website

Personen en 

organisaties 

waarvan 

persoonsgege

vens worden 

genoemd in 

de stukken 

(waaronder 

briefschrijvers

, 

belanghebben

den en derde 

betrokkenen 

etc.)

Persoonsgegevens die door betrokkenen zelf 

zijn aangedragen in de ingekomen stukken

Incidenteel, 

maar wordt 

geanonimis

eerd

Gemeenteraadsleden 

ontvangen de brieven achter 

de inlog en het overzicht van 

de brieven is openbaar 

(geanonimiseerd)

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

Gemeentewet

Variabel 

conform 

landelijke 

selectielijst

B&W/Burg

emeester

Mutatiesysteem 

BRS

Bijdrage aan 

toezicht op straat 

en leefbaarheid in 

de binnenstad. 

Bijdrage aan 

openbare orde

Personen 

waar melding 

van wordt 

gemaakt

Zie handhaving Ja

NAW, geboortegegevens, 

kenteken, geslacht, BSN, 

telefoonnummer, e-

mailadres

Aard van het delict/illegale 

activiteit

Handelen in afwijking van 

wet of vergunning

KvK- gegevens

Kadaster

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Artikel 172 

Gemeentewet

Niet vastgesteld, 

blijft in BRS 

staan, niet naar 

archief
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B&W

Wet 

basisregistratie 

personen 

Persoonsregistratie 

op basis van de Wet 

basisregistratie 

personen

Gegevensverstrekki

ng aan afnemers en 

derden (op basis 

van verordening)

Inwoners van 

de gemeente 

Scherpenzeel

Alle persoonsgegevens die voorkomen op de 

persoonslijst van de burger
Ja

Afnemers, geautoriseerde en 

vrije derden

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet BRP

Verordening 

gegevensverstre

kking BRP

autorisatiebeslui

t BRP

Persoonsregistr

atie 110 jaar

Gegevensverstr

ekking 

binnengemeent

elijk 5 jaar, aan 

derden 20 jaar

B&W

Meldingenadminis

tratie 

leefomgeving

Afhandelen van 

meldingen 

openbare ruimte en 

voortgangsbewakin

g

Melders
NAW, telefoonnummer, e-mailadres, aard van 

de melding, afhandeling, locatie
Nee

Alle interne afdelingen indien 

van toepassing 

Gecontracteerde partijen 

voor de afhandeling

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Gemeentewet

Milieuwetgeving

O.g.v. 

selectielijst 5 

jaar

B&W
Standplaatsvergu

nningen

Behandelen 

aanvragen voor 

standplaatsvergunn

ingen o.b.v. de APV

Aanvragers
NAW, telefoonnummer, e-mailadres, 

inschrijving KvK
nee

Financiële administratie

Belanghebbenden (via 

publicatie 

gemeenteblad/website)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

APV

O.g.v. 

selectielijst 1 

jaar

B&W Loterijvergunning

Behandelen 

aanvragen 

loterijvergunning

Contactperso

nen van 

verenigingen 

en natuurlijke 

personen

NAW, telefoonnummer, e-mailadres, doel loterij Nee

Politie, Financiële 

administratie

Belanghebbenden (via 

publicatie mijnoverheid.nl) 

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Wet op de 

Kansspelen
1 jaar

B&W
Leegstandswetver

gunningen

Het behandelen van 

aanvragen om  

leegstandswetverg

unningen

Aanvrager 

leegstandswet

vergunning

NAW aanvragers, telefoonnummer, e-mailadres Nee

Intern: Financiële 

administratie, burgerzaken, 

secretariaat

Makelaar

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Leegstandwet 1 jaar

B&W
Gehandicaptenpa

rkeerkaarten

Uitvoering regeling 

gehandicaptenpark

eerkaart

Aanvragers

NAW, BSN, geboortedatum en –plaats, 

telefoonnummer, eventueel keuringsgegevens, 

grondslag verstrekking/evt medische gegevens, 

pasfoto

Ja Keuringsarts

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Regeling 

gehandicaptenp

arkeerkaart

1 jaar

B&W
Gehandicaptenpa

rkeerplaatsen

Uitvoering regeling 

gehandicaptenpark

eerplaats

Aanvragers

NAW, BSN, geboortedatum en –plaats, 

telefoonnummer, kenteken, pasfoto, 

gehandicaptenparkeerkaart met gegevens

Ja
Financiële administratie

Staatscourant (alleen adres)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Regeling 

gehandicaptenp

arkeerplaats

5 jaar
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Gemeenter

aad

Registratie 

geluidsbeelden 

openbare 

bijeenkomsten 

met de 

gemeenteraad en 

de 

commissievergad

eringen

Openbare 

verslaglegging van 

openbare 

bijeenkomsten van 

de gemeenteraad 

en de 

commissievergaderi

ngen

Een ieder die 

spreekt bij de 

openbare 

bijeenkomste

n van de 

raadsvergader

ingen en de 

commissiever

gaderingen

Naam, functie, partij, foto nee
Een ieder die kennis neemt 

van het audiomateriaal

Wettelijke verplichting 

(artikel 6 lid 1 sub c 

AVG)

Gemeentewet

Wordt openbaar 

up to date 

gehouden

O.g.v. 

selectielijst 10 

jaar

B&W
Afvalpassen 

(milieustraat)

Het verstrekken van 

(vervangende) 

afvalpassen voor de 

milieustraat

Inwoners van 

de gemeente 

Scherpenzeel

Adres Nee
Milieustraat

Financiële administratie

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Afvalstoffenvero

rdening
5 jaar

B&W Containerpassen

Het registreren van 

het aantal keren 

dat een inwoner 

afval wegbrengt en 

het toepassen van 

DIFTAR

Inwoners van 

de gemeente 

Scherpenzeel

Adres, aantal keren dat afval wordt 

weggebracht
Nee Financiële Administratie

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Afvalstoffenvero

rdening
5 jaar

B&W
Ontheffing 

blauwe zone 

Verlenen 

ontheffingen om te 

parkeren zonder 

parkeerschijf aan 

bewoners van 

woningen of 

bedrijven in een 

blauwe zone

1. Natuurlijke 

Personen

2. 

Contactperso

nen van 

bedrijven 

1. NAW, BSN, geboortedatum,  

telefoonnummer, e-mailadres, kopie id, 

kenteken, type en merk auto.

2. Bedrijfsgegevens (NAW), naam 

contactpersoon, KVK-nr.,  kopie id, kenteken, 

type en merk auto

ja
Handhavers

Financiële administratie

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

WVW, WVR, 

RVV, 

Legesverordenin

g

1 jaar

B&W
Verkeersontheffin

gen

Het behandelen van 

verkeersontheffing

en en het 

bijhouden aan wie 

een 

verkeersontheffing 

is verstrekt

Medewerkers 

van de 

gemeente 

Scherpenzeel 

en Barneveld 

aan wie een 

verkeersonthe

ffing is 

verstrekt

NAW, kenteken(s) auto. Voor medewerkers van 

de gemeente Barneveld ook functie pasfoto en 

handtekening

Nee Alleen intern

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer 1 jaar

B&W

Verkeersbrigadier

s/Verkeersregelaa

rs

Het bijhouden van 

de 

verkeersbrigadiers 

van de gemeente 

Scherpenzeel

Verkeersbriga

diers en 

verkeersregel

aars van de 

gemeente 

Scherpenzeel

NAW, telefoon, mobiel, M/V, geboortedatum en 

geboorteplaats 
nee

Intern

Politie

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer

Wordt up to 

date gehouden

O.g.v. 

selectielijst 1 

jaar

B&W
Weekmarktvergu

nningen

Behandelen van 

aanvragen voor 

weekmarktvergunni

ngen o.b.v. de 

weekmarktverorde

ning

Aanvragers

NAW, telefoonnummer, e-mailadres, 

inschrijving KvK, kopie ID inclusief BSN, bewijs 

van verzekering tegen WA

ja

Financiële administratie

Belanghebbenden (via 

publicatie 

gemeenteblad/website)

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Marktverordenin

g
1 jaar
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B&W
Planologische 

procedures

1. Het voeren van 

vooroverleg i.h.k.v. 

een planologische 

procedure en het 

behandelen van 

principeverzoeken

2. Het op aanvraag 

of ambtshalve 

voeren van een 

bestemmingsplanpr

ocedure of een 

afwijkingsprocedur

e

1. Aanvrager

2. Derde 

belanghebben

den

3. 

Contactperso

nen van 

adviserende 

partijen

1. NAW, e-mailadres, tel. nr., kadastrale 

gegevens

2. NAW, e-mailadres, tel. nr., kadastrale 

gegevens

3. Naam contactpersoon, e-mailadres, 

bedrijfsnaam en adres

nee

College van B&W

Andere afdelingen binnen de 

gemeente

Rechtbank/Raad van State

Iedereen die kennismaakt 

met de openbare stukken 

(geen persoonsgegevens)

Betrokken diensten en 

instanties/partners, zoals 

andere gemeenten, 

veiligheidsregio, 

nutsbedrijven, provincie en 

KvK

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Artikel 3.1 Wet 

Ruimtelijke 

Ordening

Vooroverleg 1 

jaar

Procedure: 

permanent 

bewaren

B&W

Verzendlijst 

nieuwsbrief en 

besluitenlijsten

Het verzenden van 

nieuwsbrieven en 

besluitenlijsten aan 

geïnteresseerden

Personen die 

zich hebben 

aangemeld

Naam, e-mailadres nee N.v.t.

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer
Wordt up to 

date gehouden

B&W

Registratie 

gepensioneerde 

werknemers

Het versturen van 

kerstpakketten aan 

gepensioneerde 

werknemers

Gepensioneer

de 

werknemers 

van de 

gemeente 

Scherpenzeel

NAW Nee N.v.t. 

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer
Wordt up to 

date gehouden

B&W
Aanmeldingen 

bijeenkomsten

Het bijhouden van 

aanmeldingen voor 

bijeenkomsten

Personen die 

zich hebben 

aangemeld

NAW, telefoonnummer, e-mailadres Nee N.v.t. 

Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f 

AVG)

Intern beheer

Wordt 

verwijderd na 

afloop van de 

bijeenkomst

B&W Globespotter

Visuele 

ondersteuning bij 

de implementatie 

en het beheer van 

wetgeving, 

handhaving van 

openbare orde en 

veiligheid, 

ontwikkeling van 

bouwplannen en 

voorbereiding van 

werkzaamheden in 

de openbare ruimte

Personen die 

in beeld 

komen

Kentekens die 

in beeld 

komen

Beeldmateriaal 

Kentekens
Nee

Alle medewerkers die 

toegang hebben tot 

Globespotter

Algemeen belang/ 

openbaar gezag (artikel 

6 lid 1 sub e AVG)

Diverse 

wetgeving 

publiekrechtelijk

e taken

Gegevens 

worden elk jaar 

vernieuwd. 

Oude beelden 

blijven bewaard 

bij Cyclomedia,

O.g.v. 

selectielijst 

intern 1 jaar en 

t.b.v. externe 

communicatie 

permanent te 

bewaren.
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B&W
Huisvestingsurgen

tie

Het behandelen van 

aanvragen voor 

huisvestingsurgenti

e

Aanvragers 

huisvestingsur

gentie

Partners 

aanvragers

NAW, geboortedatum, geslacht, 

telefoonnummer, bankrekeningnummer, 

handtekening, reden huisvesting, mogelijk 

gegevens m.b.t. medische beperkingen, 

medische verklaring en gegevens over de 

gezondheid

Woonstede

Het Vierde Huis

Algemeen 

belang/openbaar gezag 

(artikel 6 lid 1 sub e 

AVG)

Huisvestingswet 

art. 60b

Huisvestingsvero

rdening 

Conform 

selectielijst
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