
Register van verwerkingen  

Versie datum: 24-01-2022 

Functionaris Gegevensbescherming: Vivian Tillmann

E-mailadres: post@maastricht.nl

Telefoonnummer: 14043

mailto:post@maastricht.nl
cmgleenders
Doorhalen
1



Beleid en Ontwikkeling

Verwerking Verantwoordelijke Doel van de verwerking
Grondslag van de 

verwerking
Categorieën van betrokkenen Categorieën persoonsgegevens

Categorieën bijzondere 

persoonsgegevens

Ontvangers buiten de 

gemeente Maastricht

Worden de gegevens 

doorgezonden naar landen 

buiten de EU?
Geluidssaneringsbesluiten

Uitvoeren akoestisch onderzoek College B&W 

Het aanschrijven van de eigenaar met 

verzoek tot toestemming voor het 

uitvoeren van een akoestisch 

onderzoek. 

Art. 6.3 Besluit 

Geluidhinder;

art. 6 lid 1 sub e AVG

Eigenaar van pand op 

saneringslijst ministerie van I&W

NAW-gegevens van eigenaren 

pand; e-mailadres en 

telefoonnummer gebruikers 

pand; 

Verstrekte bouwvergunningen.

n.v.t. 

Per project: extern adviesbureau 

uit de  Ingenieurspoule 

(opdrachtverstrekking);

Aannemer (via aanbesteding).

n.v.t. 

Beschikking geluidssanering College B&W 

Het versturen van beschikkingen 

indien geen geluidwerende 

maatregelen worden uitgevoerd 

(eigenaar weigert, woning voldoet, of 

verbouwd na 1986 of geen 

geluidgevoelige bestemming).

Art. 6.4 Besluit 

Geluidhinder

Eigenaar van pand op 

saneringslijst

NAW-gegevens van eigenaren 

pand; Kadastrale gegevens 

saneringspand. 

n.v.t. 

Eigenaar saneringspand;

Adviesbureau;

Bureau Sanering Verkeerslawaai 

(subsidie BSV)

n.v.t. 

Contract geluidssanering College B&W

Afsluiten contract met eigenaar indien 

pakket van geluidwerende 

maatregelen worden uitgevoerd.

Art. 89 Wet Geluidhinder
Eigenaar van pand op 

saneringslijst
NAW-gegevens van eigenaren 

pand; Kadastrale gegevens 

saneringspand. 

n.v.t. Eigenaar saneringspand n.v.t. 

Bezwaren Geluidssanering College B&W Beslissen op bezwaar 
Hoofdstuk  6 + 7  Algemene 

Wet Bestuursrecht
Indiener bezwaar NAW-gegevens indiener n.v.t. 

Indiener

Evt. vertegenwoordiger
n.v.t. 

Juridische planologie

Behandelen zienswijzen
Opstellen: College B&W 

Vaststellen: Gemeenteraad 

Inspraak (zienswijze) voor een ieder 

bij het vaststellen van 

bestemmingsplannen.

Art. 3.8 lid 1 van de Wet 

Ruimtelijke Ordening; 

afd. 3.4 van de Algemene 

Wet Bestuursrecht.

Indiener zienswijze, eventueel 

gemachtigde van indiener

NAW-gegevens reclamant, e-mail 

adres, evt. inzage in woonhistorie
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Beroepsprocedure

Gemeenteraad voor zover het een 

bestemmingsplan betreft. Overige 

procedures: College

Beroepsprocedure voor 

belanghebbenden.

Hoofdstuk 6 en 7 van de 

Awb;

Art. 6 lid 1 sub e AVG

Appellant, eventueel gemachtigde

NAW-gegevens appellant, e-

mailadres, evt. inzage in 

woonhistorie

n.v.t. Raad van State, wederpartij n.v.t. 

Omgevingsvergunning met 

projectafwijkingsbesluit t.a.v. 

bestemmingsplan

Raad (en College voorzover 

vastgesteld in Delegatiebesluit)

Inspraak voor belanghebbenden bij 

het vaststellen van de 

omgevingsvergunning voor het 

afwijken van het bestemmingsplan. 

Art. 2.12 lid 1, sub a onder 

3° van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht 

en afd. 3.4 Algemene wet 

bestuursrecht. 

Aanvrager omgevingsvergunning

NAW-gegevens aanvrager, e-

mailadres, evt. inzage in 

woonhistorie

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Besluitvorming m.b.t. 

planschadeverzoeken
College B&W 

Uitvoering geven aan financiële 

bepalingen inzake ruimtelijke 

ordening 

Art. 6 eerste lid, sub e AVG;

Wet Ruimtelijke Ordening
Aanvrager planschadeverzoek

NAW-gegevens aanvrager, e-

mailadres, evt. inzage in 

woonhistorie

n.v.t. 
Adviesbureau Langhout & 

Wiarda
n.v.t. 

Monumenten



Advies verlenen aanvraag 

omgevingsvergunning m.b.t. 

erfgoed 

College B&W

Al dan niet verlenen van een 

omgevingsvergunning-onderdeel 

monumenten (inrichten van de 

openbare ruimte) 

 

Art. 2.2 lid 1 onder b Wabo;

Erfgoedverordening;

Art. 6 lid 1 sub e AVG

Aanvrager omgevingsvergunning
NAW-gegevens;

Contactgegevens
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Archeologie

Archeologisch onderzoek College B&W
Uit vergunningverlening blijkt 

noodzaak voor het doen van 

archeologisch onderzoek.

Art. 6 lid 1 sub e AVG;

Erfgoedwet

Burger of organisatie die de 

vergunningsvraag doet

NAW-gegevens;

Contactgegevens
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vastgoed

Registratie Geo-dienstverlening 

(MS-Access)
College B&W

Facturatie Geo-dienstverlening; 

reclamatie factuur

Noodzakelijk voor 

uitvoering overeenkomst 

voor de levering van Geo-

diensten

Aanvragers Geo-diensten

NAW-gegevens; 

telefoonnummer; e-mailadres; 

BSN

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Huur en verhuur van gebouwen en 

grond
College B&W

Contractenbeheer t.a.v. gebouwen en 

gronden (huur, pacht en erfpacht), 

zodat inzichtelijk is met wie, welke 

contracten zijn gesloten; 

Inherent aan de contracten ook 

facturatie naar huurders, pachters en 

erfpachters. 

Noodzakelijk voor 

uitvoering overeenkomst

Huurder/pachter/erfpachter 

gebouw of grond. Verkopers van 

gebouwen en gronden

NAW gegevens, 

telefoonnummer, e-mail, 

geboortedatum, BSN, Iban-

nummer. 

n.v.t. 

Huisadvocaat, deurwaarder.

Bij module Verwervingen: 

notaris.

n.v.t. 

Verzoek formulier huur gebouwen 

en grond
College B&W

Het verzamelen van contactgegevens 

alle verzoeken via formulier (huur 

gebouwen en grond) 

Noodzakelijk voor 

correspondentie met 

aanvrager

Aanvragers huur gebouwen en 

grond

NAW gegevens, 

telefoonnummer, e-mail
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Automatische incasso formulier College B&W

Het bewaren van machtiging 

automatische incasso ivm 

huurbetalingen

Noodzakelijk voor 

uitvoering van 

overeenkomst

Huurder/pachter/erfpachter 

gebouw of grond. 

NAW gegevens, 

telefoonnummer, e-mail, 

geboortedatum, BSN, Iban-

nummer

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Registratie t.b.v. door de gemeente 

te verwerven objecten en de 

uitgifte van gronden (Horizon 

module verwerving en uitgifte)

College B&W

Bewaking van de voortgang van het 

proces van door de gemeente te 

verwerven objecten en gronden; 

Het behandelen van 

accountantsgeschillen. 

Daarnaast worden de 

persoonsgegevens ook gebruikt voor 

historische, statistische of 

wetenschappelijke doeleinden, 

namelijk onderzoek door de 

Uitvoering van een 

overeenkomst

(potentiële) verkoper object, 

(potentiële) koper object, 

(potentiële) verkoper grond, 

(potentiële) koper grond

Naw gegevens, geslacht, 

Burgelijke staat  en 

geboortedatum

n.v.t. 

Degenen die zijn belast met of 

leiding geven aan het proces van 

uitgifte en verwerving of die 

daarbij noodzakelijk zijn 

betrokken; 

Regionaal Expertisecentrum; 

Lokaal projectteam 

Geïntegreerde Decentrale 

Aanpak Georganiseerde 

Misdaad.

n.v.t. 

Registratie huurders en bedrijven 

voor onderhoudwerkzaamheden 

aan gemeentelijke objecten

College B&W
Registratie huurder en bedrijven i.v.m. 

contract opdrachtverlening 

Noodzakelijk voor 

uitvoering overeenkomst

Huurders van onze panden en 

bedrijven voor de uitvoering van 

onderhoudswerkzaamheden 

NAW gegevens, 

telefoonnummer, e-mail, 

Ibannummer. 

n.v.t. 

Contractant (bedrijf) ontvangt 

gegevens huurder voor het 

maken van afspraken.

n.v.t. 

Inkoop sociaal domein (contractmanagement)

Contractmanagement: afsluiten 

dienstverleningsovereenkomst 

nieuwe zorgaanbieder

College B&W Toeleiding naar zorg

Publiekrechtelijke taak 

o.b.v.: 

- art. 6 lid 1 sub e AVG

- WMO 2015 art. 5.1.1, 

5.2.1, 5.2.9

- Jeugdwet art. 7.4.0, 7.2.2, 

7.3.8, 7.4.1, 7.4.4 

Nieuwe zorgaanbieders

NAW-gegevens

Telefoon

E-mailadres

IBAN-nummer

KvK-nummer

AGB-code

Handtekening

n.v.t. 

Accountants gemeenten 

Centrumregeling i.v.m. 

jaarrekeningtraject

n.v.t. 



Contractmanagement: afsluiten 

dienstverleningsovereenkomst 

bestaande zorgaanbieder

College B&W Toeleiding naar zorg

Publiekrechtelijke taak 

o.b.v.: 

- art. 6 lid 1 sub e AVG

- WMO 2015 art. 5.1.1, 

5.2.1, 5.2.9

- Jeugdwet art. 7.4.0, 7.2.2, 

7.3.8, 7.4.1, 7.4.4 

Bestaande zorgaanbieders

Enkel indien wijzigingen. 

Zie oorspronkelijke contractering 

nieuwe zorgaanbieder.
n.v.t. 

Accountants gemeenten 

Centrumregeling i.v.m. 

jaarrekeningtraject

n.v.t. 

Contractmanagement: 

samenstellen verwijsgids

College B&W 

Informeren toegangsteams 

individuele gemeenten conform 

Centrumregeling over zorgaanbod en 

contactpersonen gecontracteerde 

partijen.

Tevens intern gebruik binnen 

Inkoopteam Sociaal Domein als 

naslagwerk.

Publiekrechtelijke taak 

o.b.v.: 

- art. 6 lid 1 sub e AVG

- WMO 2015 art. 5.1.1, 

5.2.1, 5.2.9

- Jeugdwet art. 7.4.0, 7.2.2, 

7.3.8, 7.4.1, 7.4.4 

Zorgaanbieders;

Contactpersonen zorgaanbieders 

zorginhoudelijk en financieel

NAW-gegevens zorgaanbieder

Telefoonnummer

KvK-nummer

E-mailadres

AGB-code

IBAN-nummer

n.v.t. 

Openbare publicatie van 

beknopte versie zonder 

persoonsgegevens op website 

Sociaal Domein Maastricht-

Heuvelland; 

18 Zuid-Limburgse gemeenten 

volledige versie in kader van 

Centrumregeling.

n.v.t. 

Routeren van toekenning zorg College B&W 

Stroomlijnen van het 

berichtenverkeer.

Inzicht verkrijgen t.b.v. 

managementinformatie inzake o.a. 

looptijd toekenning en zorgproduct uit 

beschikking.

Publiekrechtelijke taak 

o.b.v.: 

- art. 6 lid 1 sub e AVG

- WMO 2015 art. 5.1.1, 

5.2.1, 5.2.9

- Jeugdwet art. 7.4.0, 7.2.2, 

7.3.8, 7.4.1, 7.4.4 

Zorgaanbieders;

Cliënten

Zorgaanbieder:

AGB-code

Cliënt:

BSN

Geboortedatum

Geslacht

NAW-gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Relatie (partner of wettelijk 

vertegenwoordiger):

Geboortedatum

Geslacht

Naam

Cliënt:

Medische gegevens

Zorgaanbieders;

Inlichtingenbureau 

(Gemeentelijk 

GegevensKnooppunt (GGK));

VECOZO

n.v.t. 

Afhandelen declaraties 

zorgaanbieders
College B&W 

Betaalbaar stellen van declaraties 

zorgaanbieders.

Art. 8.1.5 Jeugdwet 

Art. 2.3.1 Wmo 2015

Zorgaanbieder;

Cliënt

Cliënt:

BSN

Geboortedatum

Geslacht

Zorgaanbieder:

AGB-code

n.v.t. 

Steekproefsgewijs in het kader 

van jaarrekeningtraject door 

accountants.

n.v.t. 

Informatieberichten 

zorgaanbieders
College B&W 

Delen van informatie omtrent 

startmoment zorg (305-bericht), einde 

zorg (307-bericht) en verzoek om 

toekenning (315-bericht).

Publiekrechtelijke taak 

o.b.v.: 

- art. 6 lid 1 sub e AVG

- WMO 2015 art. 5.1.1, 

5.2.1, 5.2.9

- Jeugdwet art. 7.4.0, 7.2.2, 

7.3.8, 7.4.1, 7.4.4 

Zorgaanbieder;

Cliënt

305 en 307-bericht:

Cliënt: BSN, geboortedatum, 

geslacht, naam.

315-bericht:

Cliënt: BSN, geboortedatum, 

geslacht, naam, naam 

gezagsdrager,

naam verwijzer.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 



Contractmanagement College B&W
Toeleiding zorg van cliënten op basis 

van woonplaatsbeginsel.

Publiekrechtelijke taak 

o.b.v.: 

- art. 6 lid 1 sub e AVG

- WMO 2015 art. 5.1.1 en 

5.2.1  

- Jeugdwet art. 7.3.8, 7.4.0, 

7.4.1, 7.4.4 

Cliënt;

Niet-gecontracteerde 

zorgaanbieder

Zorgaanbieder:

NAW-gegevens

Telefoon

E-mailadres

IBAN-nummer

KvK-nummer

Handtekening

Cliënt:

BSN

Geboortedatum

Geslacht

NAW-gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

n.v.t. Zorgaanbieder n.v.t. 

Contractmanagement: Landelijk 

transitie arrangement (LTA's) 
College B&W 

Financiële controle in het kader van 

de uitvoering van zorg en/of 

behandeling

Publiekrechtelijke taak 

o.b.v.: 

- art. 6 lid 1 sub e AVG

- Jeugdwet art. 7.3.8, 7.4.0, 

7.4.1, 7.4.4, 8.1.5 

Cliënt;

Zorgaanbieder

Cliënt:

BSN

Geboortedatum

NAW-gegevens

Zorgaanbieder:

NAW-gegevens

Kvk-nummer

IBAN-nummer

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Sociale teams

Vraagafhandeling van burgers door 

leden sociaal team                                                                                                                                                      

In een sociaal team zitten 

vertegenwoordigers van de 

gemeenten en maatschappelijke 

organisaties uit de regio. In 2 teams 

zitten ook vrijwilligers uit de buurt. 

Deze hebben geen toegang tot het 

registratiesysteem waarin de 

persoonsgegevens worden 

verwerkt en zijn in het wekelijks 

overleg alleen aanwezig bij 

onderwerpen/casussen waarvan de 

burger toestemming heeft gegeven 

om deze in hun aanwezigheid te 

bespreken.   

College B&W 

Het behandelen van vragen.  

Doorverwijzen  indien het een 

maatwerkvoorziening betreft Bij 

vragen die door derden worden 

ingediend worden aan deze derde 

adviezen/ondersteuning gegeven om 

het gesprek te voeren met degene 

waarover is gemeld.

WMO                                

Jeugdwet 
Melder

NAW-gegevens, 

telefoonnummer, e-mail adres 

van melder

n.v.t. 

Uitsluitend met toestemming 

van betrokkenen  worden 

gegevens doorgegeven aan de 

teams WMO, Jeugd en/of  

Maatschappelijke instanties

n.v.t.

Snippergroen

Regelen van bestaand 

grondgebruik en nieuwe aanvragen 

gemeentegrond

College B&W 

Ervoor zorgen dat juridische situatie 

en werkelijke situatie inzake 

grondgebruik overeenstemt.

Mogelijkheid bieden voor 

burgers/bedrijven om grond aan te 

kopen.

Art. 6 lid 1 sub b en e AVG

Eigenaar perceel 

Bewoner

Procesvertegenwoordiger

Notaris

Burgemeester

Op verzoek gemeente:

NAW-gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Handtekening

Geboortedatum

Notariële akte:

Huwelijkse staat

Geslacht

BSN 

Paspoortnummer 

Bewijsstukken verjaring:

Financiële gegevens 

n.v.t. 
Notaris

n.v.t. 



Veiligheid en Leefbaarheid

Verwerking Verwerkingsverantwoordelijke Doel van de verwerking Grondslag van de verwerking Categorieën van betrokkenen
Categorieën 

persoonsgegevens

Categorieën bijzondere 

persoonsgegevens

Ontvangers buiten de 

gemeente Maastricht

Worden de gegevens doorgezonden 

naar landen buiten de EU?

Ontheffing geluidhinder 

evenementen
Burgemeester 

Registreren wie een ontheffing 

heeft om geluidhinder te 

veroorzaken, bij evenementen en 

hoeveel decibel 

Wet Milieubeheer en 

activiteitenbesluit 

Organisator evenement (bureau, 

buurtkader),                                                                                                  

contactpersoon

naw gegevens organisator 

(meestal organisatie)                                                                                    

gsm numner verplicht 

aanwezige contactpersoon

n.v.t. Openbaar bij opvraging  n.v.t.

Huisnummer mutatie College B&W
(Ambtshalve) beslissen op 

aanvraag om huisnummer mutatie

artikel 3 

Huisnummerverordening 

gemeente Maastricht 

Aanvrager  
naw gegevens  

telefoonnummer 

emailadres  

n.v.t. Aanvrager  gemachtigden n.v.t.

Melding klein evenement Burgemeester

Registreren wie een melding doet, 

in evenementenkalender voor 

welke locatie en of deze voldoet 

aan de criteria voor een 

meldingsplichtig evenement 

Evenementenverordening 

Maastricht

Aanvragers (privépersonen, 

buurtkaders)

naw gegevens                                                                                        

gsm nummer                                     

locatiegegevens   

BSN (bij digid aanvraag) Openbaar bij opvraging n.v.t.

Evenementenvergunning Burgemeester

Registreren welk evenement wordt 

georganiseerd op welke locatie, 

zodat de veiligheid kan worden 

beoordeeld en de nodige 

maatregelen kunnen worden 

genomen. 

Evenementenverordening 

Maastricht,

Wet milieubeheer 

(activiteitenbesluit geluidshinder 

)                         Art. 35 Drank en 

Horecawet voor schenken 

alcohlische dranken  

Omgevingswet bij 

bouwconstructies zoals podia

Aanvrager/organisator,                                                                                       

contactpersoon aanwezig tijdens 

evenement                                                                                                        

naw gegevens  

telefoonnummers

Eventueel Bibob aanvraag 

bij  aantoonbare twijfel 

(herleidbaar uit 

documenten over o.m. 

financiering document)      

BSN  bij gebruik 

excellence digid

Openbaar bij opvraging  komt 

publicatieplicht
n.v.t.

Terrasvergunning Burgemeester

Registreren wie een 

terrasvergunning aanvraagt en 

voor welke locatie en afmetingen 

hij wordt verleend.

Art. 174 Gemeentewet   

Art. 2.1.5.1 APV terassenbeleid 

2015

Aanvrager/horeca exploitant die drank 

en horecavergunning of 

exploitatievergunning droge horeca 

heeft

N.a.w. gegevens                                                                                                                                          

gegevens bedrijf  

telefoonnummer

  BSN nummer bij aanvraag 

Excellence DIGD

n.v.t.

Openbaar bij opvraging  (geen 

adresgegevens)    komt 

publicatieplicht

n.v.t.

Marktvergunningen Collge B&W   

Registreren wie een 

marktvergunning aanvraagt en aan 

wie (welke plek?) een vergunning 

of ontheffing is verleend.

Marktregelment Maastricht,                             

brancheringslijst, 

Marktgeldverordening voor 

tarieven gebaseerd op 

Gemeentewet

Aanvragers (eventueel op wachtlijst) 

naw gegevens                                        

BSN                                                                                                                  

Kamer vanv koophandelnr.                                                  

Vestigingsnr.                                                       

emailadressen 

telefoonnummers 

n.v.t.

Vergunning openbaar bij 

opvraag  inclusief naam bedrijf 

(geen adresgegevens)

n.v.t.

Uitvoering seksinrichtingenbeleid
Burgemeester / Burgemeester 

en wethouders 

Vergunningverlening, 

besluitvorming                                                                            

over leidinggevenden in 

seksinrichting en escortbedrijf.

artikel 3.2.1 APV Maastricht
Exploitanten,

leidinggevenden seksinrichtingen

NAW gegevens

 BSN

 ID kopie

 Kadaster

 Kamer van Koophandel

  handhavingsbesluiten

Politie gegevens  

Justitiële gegevens  

strafrechtelijk 

veroordelingen 

strafrechtelijke feiten

Aanvrager vergunning 

gegevens opvragen bij  politie en 

Justitiële informatiedienst

n.v.t.

Verlenen vergunning voor tijdelijke 

verhuur onder de leegstandswet  
College B&W

Beslissen op aanvraag om 

vergunning. Daarnaast nodig voor 

toezicht (bereikbaarheid en 

aanspreekbaarheid).

artikel 15 Leegstandswet
Aanvrager  

naw gegevens  

telefoonnummer 

emailadres  

BSN nummer aanvrager,   

KvK-nummer
Aanvrager  gemachtigden n.v.t.

Verlenen ontheffing 

winkeltijdenwet
College  B&W 

Registreren welke winkel een 

ontheffing  van de winkeltijden 

heeft om langer open te mogen 

zijn (eenmalig of permanent 

Nachtwinkle ). Eenmalige 

openstellingen altijd 'snachts  geen 

betalingsverkeer mogelijk

Publiekrechtelijke taak in de 

Winkeltijdenverordening  

Maastricht 2015  invullingen van  

artikel2,  3 en 4 Winkeltijdenwet 

Aanvrager (eigenaar of bedrijfsleider 

bedrijf)

naw gegevens locatie bedrijf   

telefoonnummer 

contactpersoon

n.v.t.

Politie krijgt telefoonnummer 

contact persoon bij nachtelijke 

openstelling

n.v.t.



Horeca-exploitatievergunning 

(droge horeca)
Burgemeester

Afgifte vergunning exploitatie 

droge horeca

Publiekrechtelijke taak  artikel  

2.3.1.2. APV  

Aanvrager zijnde eigenaar, 

bedrijfsleider

naw gegevens                                                                                                                                                                                        

eigen ingevulde verklaring 

over strafrechtelijk verleden 

(wordt nietgerchiveerd in 

Squit)

Financiële stukken 

waaruit blijkt dat kosten 

kunnen worden voldaan                                                                                                                                                                                        

justitieel onderzoek                                                            

eventueel  Bibob 

gegevens

Team Veiligheid n.v.t.

Uitvoering coffeeshopbeleid Burgemeester

Vergunningverlening, 

besluitvorming over 

leidinggevenden in coffeeshop

artikel 2.3.1.2 APV Maastricht
Exploitanten,

leidinggevenden coffeeshops

NAW gegevens, BSN, ID 

kopie, Kadaster, Kamer van 

Koophandel, strafrechtelijke 

veroordelingen en strafbare 

feiten, 

handhavingsbesluiten

Politiegevens artikel 16 

WPG, artikel 39F Wjsg
n.v.t. n.v.t.

Ontheffing sluitingsuur College B&W

Registreren welk bedrijf een 

ontheffing sluitingsuur aanvraagt 

en voor welke datum/periode.

Publiekrechtelijke taak in artikel 

2.3.1.4. APV volgt uit 

Gemeentewet

Aanvrager zijnde eigenaar, 

bedrijfsleider

NAW gegevens 

bedrijfsleider/uitbater 

telefoonnummer

n.v.t. Aanvrager n.v.t.

Vergunningen kansspelen (kienen, 

speelautomaten en loterijen)
College  B&W 

Het wel of niet verstrekken van 

vergunningen en ontheffingen op 

de kansspelen                     

Registreren welk horecabedrijf een 

speelautomaat mag plaatsen en in 

gebruik hebben

Publiekrechtelijke taak  

opgenomen in Wet op de 

kansspelen art. 7, 

Speelautomatenbesluit

Aanvrager vaak verenigingen of  

eigenaar/bedrijfsleider horecazaak

NAW gegevens  

telefoonnummer 

contactpersoon/bedrijfsleid

er  locatie   BSN numeer bij 

aanvraag Excellence digid

n.v.t. Aanvrager n.v.t.

Verzoek om Handhaving
Collge B&W;   

Burgemeester 

Behandelen verzoeken tot 

handhaving  en het handhaven van 

genomen beslissingen

Algemene Wet Bestuursrecht  

hoofdstuk 3 en 5
Verzoeker  gerekwesteerde , eigenaar 

pand gemachtigde/advocaat

NAW gegevens  

telefoonnummer                   

emailadres  

n.v.t.

Gerekwesteerde                                                                                           

Handhavers V&L  

debiteurenbeheer                                                                                                                                                                                 

incidenteel sloopbedrijven etc.                       

Openbaar besluit bij opvraging                                            

Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijk 

beperkingen(WKBP)  in flexinext

n.v.t.

Meldingen  handhaving, lasten 

onder dwangsom/bestuursdwang, 

Collge B&W;   

Burgemeester 

Afhandelen melding indien nodig 

formele besluitvorming  inclusief 

handhavingsbsluit voorafgegaan 

door voornemen 

Publiekrechtelijke taak in 

hoofdstuk 5  Algemene Wet 

Bestuursrecht

Melder,                                                                                              

personen waarop melding betrekking 

heeft,                                                                                                                                                             

gemachtigde,                                                                                                                                 

aannemers architecten etc.

NAW gegevens 

telefoonnummer 

emailadres

n.v.t.

Perso(o)n(en) waaropde 

melding betrekking heeft                                                                                                                                                              

besluit openbaar bij opvraag   

WKBP

n.v.t.

Ambtshalve handhaving (eigen 

waarneming) bouwstop
College  B&W 

Handhaven wettelijke regels en 

onrechtmatige bouwactiviteiten 

stopzetten

Awb hoofdstuk 5                                                                                                                                 

Woningwet

Opdrachtgever van de bouwactiviteiten,                                                                                                                                                

uitvoerder 

NAW gegevens  

telefoonnummer 

emailadres  kamer van 

koophandel

n.v.t.

Opdrachtgever                                                                                                                                                                                           

andere eigenaars                                                                                                                           

gebruikers pand                                                                                                                     

besluit openbaar bij opvraag   

WKBP

n.v.t.

Ambtshalve handhaving  

(projectbasis)

College B&W;

Burgemeester

Controleren, regulerend optreden 

en handhaven op naleving 

wetgeving/verstrekte 

vergunningen 

Hoofstuk 5 Algemene Wet 

Bestuursrechtg

Eigenaren,                                                                      

bewoners,                                                                                                                         

uitbaters                                                                                                          

NAW gegevens 

telefoonnummer 

emailadres

n.v.t.

Degene aan wie de beschikking 

is gericht                                                                                                                                              

eigenaren                                                                                                                                                       

besluit openbaar bij opvraging 

WKBP                                                                                                                                    

n.v.t.

Omgevingsvergunning College B&W

Beslissen op aanvraag om 

vergunning. Daarnaast nodig voor 

toezicht (bereikbaarheid en 

aanspreekbaarheid).

artikelen 2.1 en 2.2 Wet 

algemene bepalingen

Omgevingswet

Aanvrager, gemachtigden,  

ontwerpers/technisch adviseurs/ 

architecten,  

Derde belanghebbenden gebruikers

NAW gegevens  

telefoonnummer 

emailadres  

BSN nummer aanvrager,  

KvK-nummer
Aanvrager  gemachtigden

Nee behalve als een internationale 

organisatie gevestigd in Maastricht een 

omgevingsvergunning aanvraagt.  

Registreren van parkeerrechten 

(vergunningen, ontheffingen)
College B&W

Toekenning weigeren van  

vergunning/ontheffing

Regelement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990,                                                                                                            

Parkeerverordening Maastricht 

2017,                                       

beleid ontheffen parkeren 

Maastricht

Aanvrager 

NAW gegevens 

kentekengegevens   

bankrekeningnummer voor 

betalingsmachtiging  

leasecontract

n.v.t.

Vergunning/ontheffing gegevens 

worden verstrekt aan nationaal 

parkeerregister ten behoeve van 

handhaving

n.v.t

Opleggen van naheffingsaanslagen 

parkeren 
College B&W                                                             

Opleggen van naheffingsaanslagen 

parkeren (parkeerboetes)

Art. 225 en 234 Gemeentewet,                                                                     

Verordening Parkeerregulering 

en Parkeerbelastingen 2015 

gemeente Maastricht

 Eigenaar voertuig NAW gegevens n.v.t.

Deurwaarders bij geen betaling                                                                                                              

Rechtbank bij beroep                                                                                                       

Advocaten bij  bezwaar en 

beroep

n.v.t



Melding Besluit Uniforme 

Sanerigen (BUS)
College  B&W 

Beslissen op aanvraag.  Daarnaast 

nodig voor toezicht 

(bereikbaarheid en 

aanspreekbaarheid).

Besluit Uniforme Saneringen 

(BUS), Regeling Uniforme 

Saneringen (RUS)

Wet Bodembescherming (WBB)

Aanvrager,  gemachtigden,  

ontwerpers/technisch adviseurs/ 

architecten,  

derde belanghebbenden 

gebruikers

NAW gegevens  

telefoonnummer 

emailadres  

BSN nummer aanvrager,   

KvK-nummer.

Melder

Gemeentelijk bodemarchief dit 

is een openbaar register

n.v.t.

Beschikking Bodem College  B&W 

Beslissen op aanvraag.  Daarnaast 

nodig voor toezicht 

(bereikbaarheid en 

aanspreekbaarheid).

Besluit Uniforme Saneringen 

(BUS), Regeling Uniforme 

Saneringen (RUS)

Wet Bodembescherming (WBB)

Aanvrager,  gemachtigden,  

ontwerpers/technisch adviseurs/ 

architecten,  

derde belanghebbenden 

gebruikers

NAW gegevens  

telefoonnummer 

emailadres  

BSN nummer aanvrager,   

KvK-nummer.

Melder

Gemeentelijk bodemarchief dit 

is een openbaar register

n.v.t.

Beoordeling bodemonderzoeken College  B&W 

Beslissen op aanvraag.  Daarnaast 

nodig voor toezicht 

(bereikbaarheid en 

aanspreekbaarheid).

Gemeentelijke beleidsnota 

gebaseerd op WBB

Aanvrager,  gemachtigden,  

ontwerpers/technisch adviseurs/ 

architecten,  

derde belanghebbenden 

gebruikers

NAW gegevens  

telefoonnummer 

emailadres  

BSN nummer aanvrager,   

KvK-nummer.

Melder

Gemeentelijk bodemarchief dit 

is een openbaar register

n.v.t.

Wob verzoeken College B&W Behandelen Wob verzoeken Wet Openbaarheid van Bestuur 

verzoeker                                                                                   

derde belanghebbende 

gemachtigden/advocaat

NAW gegevens emailadres, 

telefoonnummer  

opgevraagde stukken 

kunnen aan de persoon 

gerelateerde informatie 

bevatten 

n.v.t.
Verzoeker,                                                               

wordt openbaar voor een ieder
n.v.t.

Schadeverzoeken 
College B&W;

Burgemeester
Behandelen schadeverzoek 

Algemene wet bestuurrecht                     

Burgerlijk wetboek  art. 6.162

Verzoeker                                                                                 

gemachtigden/advocaat

NAW gegevens                                           

emailadres                                                                                            

telefoonnummer                     

inzage dossier 

n.v.t.
Verzoeker  

gemachtigden/advocaten
n.v.t. 

Handhaven demonstratie/betoging Burgemeester

Registreren persoonsgegevens van 

personen die de openbare orde bij 

demonstraties en betogingen 

verstoren

Afdeling 4 APV, artikel 2.4.25 

APV, artikel 5 t/m 8 van de Wet 

Openbare Manifestaties, artikel 

6, eerste lid, onder e AVG

Iedere verstoorder van de openbare 

ruimte, mogelijk ook jongeren

Vergunninghouder

NAW-gegevens, BSN, 

geboortedatum, 

telefoonnummer, e-

mailadres

n.v.t.

Politie

Overige instanties voor zover 

reeds bekend of blijkt uit 

navraag of inzage in  Personal 

Digital Assistant (PDA).

n.v.t.

Jeugdgroepenaanpak College B&W

Tegengaan van hinder, overlast en 

criminaliteit veroorzaakt door 

groepen jongeren en het 

voorkomen van afglijden van 

jongeren die deel uitmaken van 

deze groepen

Artikel 172 Gemeentewet,

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Jongeren van 14 t/m 21

Indien nodig: systeem (gezin, school, 

ouders, verenigingen)

NAW-gegevens, BSN, 

geboortedatum, kenteken 

auto,  NAW wettelijke 

vertegenwoordiger, NAW 

gezinssysteem, school en 

woonplaats gezinssysteem, 

inrichting waar betrokkene 

is ingesloten/opgenomen, 

gezinsomstandigheden 

betrokkene voor zover 

noodzakelijk voor de 

taakuitoefening

n.v.t. Indien nodig: Politie, justitie n.v.t.

Afhandelen van meldingen 

openbare ruimte
College B&W

Het op orde (schoon, heel en 

veilig) houden van de openbare 

ruimte. 

Artikel 108 Gemeentewet, 

artikel 15 Wegenwet, artikelen 

10.22 en 10.33 Wet 

milieubeheer

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Melder, eventueel genoemde 

betrokkenen bij melding

NAW-gegevens, BSN, 

geboortedatum, 

telefoonnummer, e-

mailadres

Indien niet-anonieme 

meldingen: 

telefoonnummer en e-

mailadres tbv 

communicatie. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.



Opleggen van opruimkosten n.a.v. 

verkeerd aanbieden van afval
College B&W

Doelmatige verwijdering van 

gedumpte afvalstoffen ten 

behoeve van leefbaar houden van 

de stad (schoon, heel en veilig)

Art. 18.17 Wet Milieubeheer Personen die het afval hebben gedumpt

NAW-gegevens, BSN van 

melder en degene die het 

afval gedumpt heeft

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Handhaven op overtreding: 

ambtshalve handhaving (eigen 

waarneming) 

College of Burgemeester 

(afhankelijk van onderwerp)

Registreren op welk adres welke 

overtreding is geconstateerd, wie 

de overtreder is en moet worden 

aangeschreven, of de overtreding 

is beëindigd en hoe, indien van 

toepassing: of er dwangsommen 

zijn verbeurd.

Publiekrechtelijke taak in 

hoofdstuk 5 Awb en art. 6, 

eerste lid onder  e AVG 

Overtreder

NAW-gegevens, BSN, 

geboortedatum, 

telefoonnummer, e-

mailadres

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Handhaving op afgegeven 

vergunningen

College of Burgemeester 

(afhankelijk van onderwerp)

Het naleven van de 

vergunningsvoorwaarden ten 

behoeve van het veilig en leefbaar 

houden van de stad

Publiekrechtelijke taak in 

hoofdstuk 5 Awb, in APV, 

toepasselijke materiewetten, 

art. 6, eerste lid onder  e AVG 

Overtreder of vertegenwoordiger van de 

vergunninghouder

NAW-gegevens, BSN, 

geboortedatum, 

telefoonnummer, e-

mailadres, evt. KvK-

nummer, afhankelijk van 

type vergunning.

n.v.t. Indien nodig: Politie, justitie n.v.t.

BIBOB-onderzoeken Burgemeester 

Voorkomen faciliteren 

criminaliteit. Basis is de Wet Bibob 

en het daarop gebaseerde Bibob-

beleid. 

Artikel 30 van de wet BIBOB, 

artikel 15 Besluit Justitiële 

Gegevens

 artikel 4,3 lid 1 Besluit Publieke 

Gezondheid 

artikel 28, lid 3 

Handelsregisterwet

Aanvrager vergunning / ontheffing / 

subsidie, gegadigde overheidsopdracht, 

partij bij een vastgoedstransactie

NAW-gegevens,

Telefoonnummer,

E-mail adres,

Geboortedatum,

BSN,

ID-kopie,

Handtekening,

Kadastrale gegevens 

(eigendom en hypotheek), 

 gevoelige financiële 

gegevens zoals  vermogen 

schulden ontvangsten 

uitkeringen

Uittreksel Kamer van 

Koophandel

Strafrechtelijke 

veroordelingen en 

strafbare feiten (Artikel 8, 

artikel 9 en 10 WPG), 

RIEC Bureau en indien casus 

opgewerkt wordt naar 

informatieplein dan ook 

vertegenwoordigers van 

conventantpartners. Voor zover 

personen al in RIECIS 

voorkomen (al dan niet in een 

andere Limburgse gemeente) 

dan wordt dit aangegeven bij de 

toelichting van het RIEC.

n.v.t.



Publieke Dienstverlening

Verwerking Verwerkingsverantwoordelijke Doel van de verwerking Grondslag van de verwerking Categorieën van betrokkenen Categorieën persoonsgegevens
Categorieën bijzondere 

persoonsgegevens

Ontvangers buiten de gemeente 

Maastricht

Worden de gegevens 

doorgezonden naar landen 

buiten de EU?

Basisregistratie Personen College B&W

Registreren inwoners van gemeente 

Maastricht en alle rechtsfeiten van wieg 

tot graf (geboorte, huwelijk etc.)

Wet BRP

Geregistreerde (ex)inwoners van 

Maastricht en gerelateerden 

(ouders, huwelijk en kind 

gegevens)

zie gegevensset Logisch Ontwerp 

Wet BRP ondermeer:                                                                           

naamsgegevens                                                                           

adres                                                       

geboortedatum                                                                                                                             

burgerlijke staat                                                                     

BSN nummer                      

Gegevens over de burgerlijke staat 

kunnen iets zeggen over de seksuele 

geaardheid van een persoon.      

Geautoriseerde afnemers 

aangewezen door Ministerie van 

Binnenlandse Zaken zoals 

belastingdienst, Sociale 

Verzekeringsbank etc.  

Incidenteel worden gegevens 

van individuen gedeeld met 

consulaten

Afschriften BRP College B&W
Afgeven afschriften BRP over 

ingezetenen van Maastricht
Wet BRP Ingezetenen van Maastricht 

NAW-gegevens, geboortedatum, 

geslacht, burgerlijke staat, BSN 

nummer en nationaliteit  (alleen 

bij afschrift voor betrokkenen)                                                                                                           

Burgerlijke staat (indicatie iemand 

zijn seksuele geaardheid

Betrokken derden die op grond 

van de wet BRP en/of de 

gemeentelijke verordening BRP 

gerechtigd zijn afschriften te 

ontvangen  bijvoorbeeld 

advocaten notarissen 

deurwaarders  kredietbank

n.v.t

Burgerlijke stand College B&W

Het registreren van rechtsfeiten in een 

mensenleven, zoals: geboorten; 

huwelijken; geregistreerde 

partnerschappen en huwelijken. 

Daarnaast worden akten van erkenning 

en naamskeuze opgemaakt. Latere 

wijzigingen zoals naamswijziging; 

echtscheiding; ontbinding geregisteerde 

partnerschappen worden toegevoegd 

aan de akte van de burgerlijke stand 

middels een latere vermelding. 

Boek 1, 10 BW, Besluit 

Burgerlijke Stand (BBS)

Burgers van Maastricht en 

daarbuiten waarvan een 

rechtsfeit in Maastricht heeft 

plaatsgevonden dat door de 

burgerlijke stand  dient te 

worden vastgelegd.

De gegevens zoals beschreven in 

BW en BBS

Informatie over iemand zijn seksuele 

geaardheid kunnen zijn af te leiden 

zijn uit  de burgerlijke stand 

(huwelijkesakten, akten  

geregistreerd partnerschap) 

Alle instanties die geautoriseerd 

zijn door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken voor het 

ontvangen van persoonsgegvens. 

Verder op grond van 

internationale verplichtingen met 

buitenlandse autoriteiten                                                                    

Akten die deel uitmaken van een 

register worden in tweevoud 

opgemaakt. Op enig moment 

worden de akten gesplist en de 

dubbel wordt overgedragen aan de 

beheerder van de centrale Akten 

n.v.t

Verkiezingen College B&W
Organiseren verkiezingen en verzorgen 

verkiezingsuitslag
Wettelijke taak Kieswet

Burgers van Maastricht  die 

stemgerechtigd of verkiesbaar 

zijn;                                               

leden stembureaus

NAW-gegevens                                                                                                                   

telefoon                                                                                                  

e-mailadres                                                                           

bankrekeningnummer 

n.v.t
Kandidatenlijsten worden bekend 

gemaakt aan de stemgerechtigden. 
n.v.t.

Melddesk College B&W
Meldingen openbare ruimten registreren 

en doorzetten naar de behandelende 

afdelingen

Taak van algemeen belang   

onderhoud openbare 

voorzieningen 

Ingezetenen van Maastricht of 

bezoekers die een melding 

doorgeven

NAW, telefoon, e-mailadres;  

Melding kan ook anoniem 

gebeuren

n.v.t n.v.t

Koppeling DDS College B&W
Het dagelijks doorgeven van alle 

mutaties aan de verticale applicaties. 
BRP (Ex-)ingezetenen van Maastricht 

Deelverzameling van gegevensset 

BRP gerelateerd aan uitoefening 

taak bijv. leerplicht ontvangt 

mutaties 0- tot 21-jarigen

zie burgerlijke stand  

Binnengemeentelijke 

afnemers/afdelingen die dit nodig 

hebben voor de uitvoering van hun 

wettelijke taak 

n.v.t.

 Reisdocumenten Burgemeester

Het afgeven van reisdocumenten aan 

geregistreerde inwoners van Maastricht 

met de Nederlandse nationaliteit

Paspoortwet
Ingezetenen van Maastricht met 

de Nederlandse nationaliteit

NAW-gegevens, nationaliteit, 

geslacht, BSN, paspoortnummer 

Biometrische gegevens 

(vingerafdrukken), pasfotos 

Paspoortleverancier  Identiteit en 

diensten   betrokkene
n.v.t



Reisdocumenten niet-

ingezetenen
Burgemeester

Het afgeven van reisdocumenten aan 

personen met de Nederlandse 

nationaliteit die in het buitenland 

woonachtig zijn

Paspoortwet

Niet-ingezetenen van Maastricht 

die hier een reisdocument 

aanvragen

NAW-gegevens, nationaliteit, 

geslacht, BSN, paspoortnummer 

Biometrische gegevens 

(vingerafdrukken), pasfotos 

Paspoortleverancier  Identiteit en 

diensten   betrokkene
n.v.t.

Vreemdelingen- en 

vluchtelingen paspoorten
Burgemeester

Het afgeven van reisdocumenten aan 

niet-Nederlandse personen die in 

Maastricht zijn ingeschreven in de BRP 

en ene verblijfstatus hebben die recht 

geeft op een paspoort.

Paspoortwet

Ingezettenen van Maastricht met 

buitenlandse of onbekende 

nationaliteit

NAW-gegevens, geslacht, 

paspoortnummer 

Biometrische gegevens 

(vingerafdrukken), pasfotos 

Paspoortleverancier  Identiteit en 

diensten   betrokkene
n.v.t.

Naturalisaties en opties Burgemeester
Behandelen verzoeken tot naturalisatie 

of optie van inwoners van Maastricht

Rijkswet op het 

Nederlanderschap

Inwoners van Maastricht met een 

niet- Nederlandse nationaliteit

Gegevens opgenomen in de BRP

NAW-gegevens, BSN, burgerlijke 

staat, nationaliteit etc.

Nationaliteit en verblijfstatus  

justitiële  documentatie bij de politie 

en de justitiële documentatiedienst 

bij optie

IND n.v.t.

 Rijbewijzen Burgmeester

Afgeven Nederlands rijbewijs aan 

ingezetenen van Maastricht die voldoen 

aan de wettelijke eisen om een voertuig 

te besturen.

Ingezetene  van Maastricht informeren 

dat zijn rijbewijs is gevonden danwel het 

gevonden document terugsturen naar de 

RDW, als degene van wie het rijbewijs is 

niet woont in de gemeente 

Wegenverkeerswet

Inwoners van Maastricht  die 

voldoen aan de wettelijke eisen 

voor de eerste afgifte van een 

rijbewijs dan wel een vervanging 

van het rijbewijs 

 Inwoners van Maastricht 

waarvan het buitenlands rijbewijs 

kan worden ingewisseld. 

NAW-gegevens, BSN, 

geboortedatum, rijbewijsnummer

Nationaliteit en verblijfstatus  

justitiële  documentatie bij de politie 

en de justitiële documentatiedienst 

bij optie

IND n.v.t.

Verklaringen omtrent het 

gedrag
College B&W

Zorgen dat  aanvragen VOG-verklaringen 

worden doorgestuurd naar de justitiële 

informatiedienst nadat de identiteit van 

de aanvrager is vastgesteld. 

Wet op de Justitiële 

documentatie en verklaringen 

omtrent het gedrag

Ingezetenen van Maastricht 

De gegevens opgenomen op het 

landelijk vastgesteld aanvraag 

formulier  zoals NAW-gegevens, 

BSN 

n.v.t Justitiële informatiedienst n.v.t.



Shared Service Center

Verwerking
Verwerkingsverantwoordelij

ke
Doel van de verwerking Grondslag van de verwerking Categorieën betrokkenen Categorieën persoonsgegevens

Categorieën bijzondere 

persoonsgegevens

Ontvangers buiten de 

gemeente Maastricht

Worden de gegevens 

doorgezonden naar landen 
Financiële administratie & 

Treasury

Crediteuren: betaalbaar stellen 

facturen
College B&W

Betalen van facturen, registreren van 

uitgaven t.b.v. financiële administratie

Artikel 6 lid 1 onder c AVG, 

uitvoer overheidstaken en fiscale 

wetgeving , besluit begroting en 

verantwoording, Financiële 

verordening Gemeente 

Maastricht

Raadsleden, ZZP-ers
NAW-gegevens, 

bankrekeningnummer
n.v.t.

Accountant  en indien van 

toepassing deurwaarder, 

advocaat, Belastingdienst 

(IB47)

n.v.t.

Debiteuren / innen facturen College B&W
Registeren inkomsten t.b.v. financiële 

administratie

Artikel 6 lid 1 onder c AVG, 

uitvoer overheidstaken en fiscale 

wetgeving , besluit begroting en 

verantwoording, Financiële 

verordening Gemeente 

Maastricht

Raadsleden, ZZP-ers NAW-gegevens, banknummer n.v.t.

Accountant  en indien van 

toepassing deurwaarder, 

advocaat, Belastingdienst 

(IB47)

n.v.t.

Documentservices

Postregistratie en verwerking College B&W

Het ervoor zorgdragen dat ingekomen 

brieven en e-mail op de juiste manier 

geregistreerd worden en bij de juiste 

behandelaars terecht komen. 

Controle op de voortgang van de 

beantwoording van deze stukken. Door 

registratie zijn deze stukken altijd terug 

te vinden in de archieven.

Artikel 108 juncto artikel 160, 

eerste lid van de Gemeentewet

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Afzender, Ontvanger NAW-gegevens en onderwerp brief n.v.t.

Juiste ontvangers van verkeerd 

geadresseerde post (BSGW, 

VVV)

n.v.t.

Interne post (intern-intern / 

extern-intern) en e-mail 

verwerken

College B&W

Het ervoor zorgen dat de poststukken 

fysiek bij het behandelend team terecht 

komen.

Artikel 108 juncto artikel 160, 

eerste lid van de Gemeentewet

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Afzender, interne ontvanger NAW-gegevens en onderwerp brief n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Post verzending College B&W

Er voor zorgdragen dat de door de 

organisatie opgestelde brieven de 

belanghebbende bereiken. 

Artikel 108 juncto artikel 160, 

eerste lid van de Gemeentewet

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Afzender, Ontvanger NAW-gegevens en onderwerp brief n.v.t. Geadresseerde
Mogelijk, afhankelijk van 

adressering post

Scannen voor vakafdelingen College B&W
Het ondersteunen van de afdelingen bij 

hun werkzaamheden.

Artikel 108 juncto artikel 160, 

eerste lid van de Gemeentewet

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Afzender, Ontvanger NAW-gegevens en onderwerp brief n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Vernietigingslijsten opstellen College B&W

Het opstellen van vernietigings- en 

overdachtsllijsten ten behoeve van 

vernietiging of overdracht aan Regionaal 

Historisch Centrum Limburg  van 

dossiers; (uit)voeren van de 

administratieve organisatie, alswel het 

voldoen aan de bewaarplicht / 

archiefwet

Artikel 3 Archiefwet 

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Persoon genoemd in onderwerp  

dossier
Naam n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Informatie verstrekking College B&W

Het geven van informatie aan de 

belanghebbende/opvrager. Het uitlenen 

van dossiers. 

Artikel 108 juncto artikel 160, 

eerste lid van de Gemeentewet 

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Aanvrager Naam n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Archief vernietiging College B&W
Het voldoen aan de bewaarplicht / 

archiefwet. Vernietigingsplicht

Artikel 3 Archiefwet 

artikel 6, eerste lid onder e AVG
Personen genoemd in dossiers Diversen, afhankelijk van dossier

Mogelijk, afhankelijk van 

dossier
Van Kaathoven n.v.t.

Huisvesting



Toegangspas  College B&W

Ervoor zorgdragen dat personeel 

beschikt over een toegangspas voor de 

gemeentelijke kantoorgebouwen met de 

juiste autorisaties en kan printen. Waar 

van toepassing wordt pas gebruikt bij 

ritregistratie via track en trace system 

van het gemeentelijk wagenpark

Artikel 108 juncto artikel 160, 

eerste lid van de Gemeentewet

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Medewerker
NAW-gegevens, personeelsnummer, 

IVP nummer,  Geslacht 
n.v.t.

Bluefield (Track en Trace), 

Beveiligingsdienst
n.v.t.

Het verstrekken van 

bezoekerspasjes
College B&W

Reguleren van toegang van bezoekers 

tot de Gemeenteljke kantoorgebouwen

Artikel 108 juncto artikel 160, 

eerste lid van de Gemeentewet

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Bezoeker

Naam bezoeker en naam van 

medewerker met wie hij afspraak 

heeft 

n.v.t. Polygarde n.v.t.

OV chipcard College B&W

Faciliteren OV-cards medewerkers t.b.v. 

declaraties dienstreizen OV, interne 

doorbelasting dienstreizen en controle 

door teammanager en accountant

Uitvoering geven aan 

beleidsregels dienstreizen

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Medewerker die aanvraagt
Voornaam, achternaam, e-mailadres, 

telefoonnumer
n.v.t. Maastricht Bereikbaar n.v.t.

Dienstfietsen College B&W
Faciliteren van medewerkers in het 

kader van werk-werk verkeer

Artikel 108 juncto artikel 160, 

eerste lid van de Gemeentewet

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Medewerker die aanvraagt
Voornaam, achternaam,  

telefoonnumer
n.v.t. Polygarde n.v.t.

Uitgifte fysieke sleutels College B&W Het reguleren van toegang 

Artikel 108 juncto artikel 160, 

eerste lid van de Gemeentewet

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Medewerker die aanvraagt
Voornaam, achternaam,  

telefoonnumer
n.v.t.

Polygarde m.b.t. incidentele 

uitleen fysieke sleutels voor 

een dag
n.v.t.

Camaratoezicht gemeentelijke 

kantoorgebouwen
College B&W

Bewaking van eigendommen en 

bevorderen van veiligheid medewerkers
Artikel 6, eerste lid onder e AVG Personen in beeld Digitaal beeld n.v.t.

Indien sprake van 

strafrechterlijk onderzoek: 
n.v.t.

P&O 

Indiensttreding nieuwe vaste 

medewerker

College B&W en Raad (voor 

de Griffie) 

Voldoen aan wettelijke fiscale en SZ-

eisen (Belasting, premie WIA, WW), aan 

gemeentelijk arbeidsvoorwaardenbeleid, 

uitvoering arbeidsvoorwaarden en 

pensioen (ABP) betrokken medewerker

Artikel 125 Ambtenarenwet, 

artikel 6, eerste lid onder e AVG
Bestuurders, nieuwe medewerkers

NAW-gegevens, Nationaliteit, 

personeelsnummer, geboorte datum, 

BSN-nummer, burgerlijke staat, e-

mailadres, telefoonnummer, 

bereikbaarheidsgegevens partner- en 

kindgegevens, bankrekeningnummer, 

Documentnummer ID-bewijs

n.v.t.
Belastingdienst, Penioenfonds, 

UWV, Loyalis, banken, RAET.
n.v.t.

Uitkering aanvragen
College B&W en Raad (voor 

de Griffie) 
Uitkeringsrechten verzilveren

Art. 3 e.v. Wet Arbeid en zorg; 

art. 19 e.v. Ziektewet,

artikel 6, eerste lid onder e AVG. 

Medewerkers, werkgever, UWV 

(indien nodig)

NAW-gegevens, geboorte datum, BSN-

nummer, e-mailadres, 

telefoonnummer, 

bankrekeningnummer.

n.v.t. UWV n.v.t.

Verzuimregistratie
College B&W en Raad (voor 

de Griffie) 

Voldoen aan wettelijke verplichting (o.a. 

i.h.k.v. de Wet Verbetering 

Poortwachter) en gemeentelijk 

verzuimbeleid

artikelen 13 en 14 

Arbeidsomstandighedenwet

Wet Verbetering Poortwachter, 

artikel 6, lid 1 onder c AVG

Medewerkers, werkgever, 

Arbodienst, UWV

NAW-gegevens, geboorte datum, BSN-

nummer, e-mailadres, 

telefoonnummer, 

bankrekeningnummer, eerste 

verzuimdatum.

n.v.t. Arbodienst, UWV, Loyalis n.v.t.

Registratie ingehuurde, 

externe medewerkers

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Registratie gegevens externe 

medewerker zodat een 

inhuurovereenkomst kan worden 

aangegaan en dat de externe 

medewerker toegang krijgt tot het 

gebouw en de systemen en we voldoen 

aan wettelijke verplichtingen 

Artikel 6 lid 1 sub b AVG en 

artikel 1 van de 

Uitvoeringsregeling WABB/wet 

WAADI/Wet WWZ 

Externe medewerkers, 

contactpersoon 

uitleenorganisatie, integraal 

manager gemeente

NAW-gegevens, geboorte datum, BSN-

nummer, burgerlijke staat, e-

mailadres, telefoonnummer, 

bereikbaarheidsgegevens  

Documentnummer ID-bewijs

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Personeelsmutaties vast 

personeel

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Actueel houden van gegevens 

personeelsbestand en uitvoering van 

wetgeving en arbeidsvoorwaarden

Artikel 125 Ambtenarenwet

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Medewerker, integraal manager 

gemeente

NAW-gegevens, geboorte datum, BSN-

nummer, burgerlijke staat, e-

mailadres, telefoonnummer, 

bereikbaarheidsgegevens partner- en 

kindgegevens, bankrekeningnummer, 

Documentnummer ID-bewijs

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Salarissen, vergoedingen, 

uitkeringen aan vaste 

medewerkers, afdrachten, 

loonbeslagen 

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Uitvoering wetgeving en primaire 

arbeidsvoorwaarden

Artikel 125 Ambtenarenwet

artikel 6, eerste lid onder c en e 

AVG, artikel 475 Rv

Medewerker
NAW-gegevens, BSN-nummer, 

bankrekeningnummer
n.v.t.

Medewerker, belastingdienst, 

pensioenfonds, overigen 

(personeelsvereniging, 

deuurwaarder, verzekeraar)

n.v.t.



Arbeidsongeschiktheidsverzeke

ring

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Faciliteren betalingen 

arbeidsongeschiktheidsverzekering 

medewerker

artikel 6 lid 1 onder a, 

toestemming medewerker door 

geen afstandsverklaring

Medewerker NAW-gegevens, BSN-nummer n.v.t.
Jaarlijks de verzekeraar 

(Loyalis)
n.v.t.

Werving en selectie
College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Werven en selecteren van nieuw 

personeel op interne en externe 

vacatures

Artikel 160 Gemeentewet, artikel 

125 Ambtenarenwet

artikel 6, eerste lid onder b en e 

AVG

Sollicitant 
NAW-gegevens, geboortedatum, e-

mailadres, telefoonnummer
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Formatieplan
College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Inrichten organisatie, uitvoering 

arbeidsvoorwaarden/voldoen aan 

wettelijke verplichting

Artikel 160 Gemeentewet, artikel 

125 Ambtenarenwet

artikel 6, eerste lid onder e AVG, 

Personeelkostenbudgettering

Medewerker Naam, personeelsnummer n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Registratie 

nevenwerkzaamheden en 

financiële belangen

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Borgen integer handelen personeel, 

uitvoering arbeidsvoorwaarden, voldoen 

aan wettelijke verplichting (artikel 125 

Gemeentewet) en CAR/UWO

Artikel 160 Gemeentewet, artikel 

125 Ambtenarenwet

artikel 6, eerste lid onder c en e 

AVG

Medewerker

NAW-gegevens, personeelsnummer, 

functie. Benaming 

nevenwerkzaamheid, Peildata (neven-

) werkzaamheden

stel dat iemand 

bestuurslid is van een 

kerk? Politieke partij? En 

dergelijke!

Hoe daarmee om te gaan?

n.v.t. n.v.t.

Behandeling bezwaarschriften 

en ambtelijke ondersteuning 

bezwarenadvies-commissie 

personele zaken (O&T 

secretaris)

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Hoofdstuk 6 en7 Awb, uitvoering 

arbeidsvoorwaarden, voldoen aan 

wettelijke verplichting 

Algemene wet bestuursrecht, 

hoofdstuk 6 en 7 Awb

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Medewerker, werkgever,  

bezwarencie (hoorzitting), 

juridisch externadviseur 

werkgever 

NAW-gegevens, e-mailadres, 

telefoonnummer, BSN nummer; 

Identiteitsbewijs; functie

n.v.t. Werkgever, werknemer n.v.t.

Besluitvorming m.b.t. bezwaar 

(O&T verweerder)

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Hoofdstuk 6 en7 Awb, uitvoering 

arbeidsvoorwaarden, voldoen aan 

wettelijke verplichting 

Algemene wet bestuursrecht, 

hoofdstuk 6 en 7 Awb

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Medewerker, werkgever,  

bezwarencie (hoorzitting), 

(conform mandatering secretaris 

of bestuur), juridisch extern 

adviseur werkgever

NAW-gegevens, e-mailadres, 

telefoonnummer, BSN nummer; 

Identiteitsbewijs; functie

n.v.t. Werkgever, werknemer n.v.t.

Behandeling beroep en hoger 

beroep (O&T verweerder)

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Het college vertegenwoordigen in 

beroep of hoger beroep in het kader van 

procedures over personele 

aangelegenheden. 

Algemene wet bestuursrecht, 

hoofdstuk 6 en 7 Awb

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Vanaf beroepsprocedure 

Rechtbank en (bij Hoger Beroep) 

de Centrale Raad van Beroep; 

jurdisch extern adviseur 

werkgever

NAW-gegevens, e-mailadres, 

telefoonnummer, BSN nummer; 

Identiteitsbewijs; functie

n.v.t.
Werkgever, werknemer, 

rechtbank, extern adviseur
n.v.t.

Registreren van diploma's, 

getuigschriften, certificaten 

etc. 

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Uitvoering arbeidsvoorwaarden, voldoen 

aan wettelijke verplichting, zicht houden 

op persoonlijke ontwikkeling 

medewerker

Artikel 6 lid 1 onder b en e AVG
Medewerker, werkgever (actieve 

handeling) 

Personeelsnummer, NAW-gegevens, 

geboortedatum, diploma
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Aangaan stageovereenkomst  
College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Het faciliteren van een stagiair om zijn 

stage binnen de organisatie te 

vervullen/Bijdragen aan realisering van 

de doelen van het onderwijs 

(bevorderen praktijkgericht onderwijs) 

en de stagiair (beroepskeuze en 

integratie van beroep en praktijk)

Artikel 6 lid 1 onder b AVG
Stagiair, werkgever, 

opleidingsinstituut

NAW-gegevens, Nationaliteit, 

personeelsnummer, geboorte datum, 

BSN-nummer, burgerlijke staat, e-

mailadres, telefoonnummer, 

bereikbaarheidsgegevens partner- en 

kindgegevens, bankrekeningnummer, 

Documentnummer ID-bewijs

n.v.t. Opleidingsinstituut n.v.t.

Verwerken verslagen 

jaargesprekken (planning-, 

voortgang-

beoordelingsgesprekken) 

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Beoordelen functioneren personeel en 

het vastleggen van de resultaatafspraken 

in een jaar, uitvoering 

arbeidsvoorwaarden, voldoen aan 

wettelijke verplichtingen

Artikel 6 onder e AVG, art. 125 

Ambtenarenwet
Medewerker en werkgever

Personeelsnummer, NAW-gegevens, 

functie / functieprofiel
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Neveninkomsten college College B&W

Uitvoering geven aan wettelijke 

verplichting rechtspositie politieke 

ambtsdragers

Gemeentewet art. 44 en 66; 

Rechtspositiebesluit 

burgemeesters art 14c, 

Rechtspositiebesluit wethouders 

art. 4b

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Bestuurder , gemeente

NAW-gegevens, Geboorte datum, 

BSN-nummer, telefoonnummer, e-

mailadres, functie

n.v.t.
Ministerie van Binnenlandse 

Zaken
n.v.t.

Pensioenuitkeringen (oud) 

wethouders
College B&W

Uitvoering geven aan wettelijke 

verplichting rechtspositie politieke 

ambtsdragers

Algemene pensioenwet politieke 

ambtsdragers art. 131 e.v.

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Bestuurder, werkgever, APG

NAW-gegevens, Geboorte datum, 

BSN-nummer, telefoonnummer, e-

mailadres,

n.v.t.
Gemeente ontvangt alleen 

factuur
n.v.t.



Bedrijfszorgpakket 

(providerboog) 

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Faciliteren medewerker in maatregelen 

ter voorkoming van verzuim of 

bevordering van herstel

Artikel 6 lid 1 onder a AVG

Werkgever met toestemming, 

werknemer (preventief), 

bedrijfsarts

NAW-gegevens, Geboorte datum, 

BSN-nummer, telefoonnummer, e-

mailadres (adres)

De bedrijfsarts vult in 

sommige gevallen de AVG 

code in (werkgever krijgt 

dat niet te zien )

Bedrijfsarts en 

bedrijfszorgleverancier (IZA) 
n.v.t.

Inzageverzoeken in 

personeelsdossier (door 

betrokken medewerker)

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)
Voldoen aan informatieplicht

Artikel 35 Wbp

artikel 6, eerste lid onder e AVG
Werknemer

NAW.-gegevens, Nationaliteit, 

personeelsnummer, geboorte datum, 

BSN-nummer, burgerlijke staat, e-

mailadres, telefoonnummer, 

bereikbaarheidsgegevens partner- en 

kindgegevens, bankrekeningnummer, 

Documentnummer ID-bewijs

n.v.t. Werknemer n.v.t.

Verstrekken van informatie ten 

behoeve van bedrijfsvoering 

aan directie en management

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Informatieverstrekking t.b.v. 

bedrijfsvoering

Artikel 5 lid 1 onder b AVG; art 89 

AVG
Werkgever

NAW-gegevens, personeelsnummer 

in alle varianten
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Werven en selecteren van 

inhuurkrachten en stagiaires 

voor verschillende functies.

College B&W en Raad (voor 

de Griffie)

Inhuren tijdelijk personeel t.b.v. de 

uitvoering van (tijdelijke) 

werkzaamheden

Art. 6 eerste lid sub b AVG  
Inhuurkracht, stagiaire, 

werkgever, uitleenorganisatie, 

opleidingsinstituut

NAW-gegevens, geboortedatum, e-

mailadres, telefoonnummer
n.v.t.

Uitleenorganisatie en/of 

opleidingsinstituut
n.v.t.

Financieel advies

Behandelen van claims College B&W
Beoordelen van claims van burgers/ 

bedrijven/ ambtenaren

Boek 6, titel 1 Burgerlijk Wetboek

artikel 6, eerste lid onder f AVG
Indiener claim NAW-gegevens, geboortedatum.

eventuele medische 

gegevens

AON-risk solutions en 

eventueel huisadvocaat
n.v.t.

afhandeling van verzekerde 

schades
College B&W

Behandelen van (verzekerde) schades 

van de gemeente

Boek 7, titel 17 Burgerlijk 

Wetboek
De veroorzaker schade NAW-gegevens n.v.t. n.v.t. n.v.t.

cijfers over ontwikkelingen 

bevolking 
College B&W

De statistieken worden gebruikt om 

onderbouwde (beleids)keuzes te maken 

en om beleid te verantwoorden 

Artikel 6, eerste lid onder e AVG Inwoners Maastricht

Adres, woonplaats, geboortedatum, a-

nummer, geslacht, burgelijke staat, 

nationaliteit (ook van vader en 

moeder), 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

cijfers over ontwikkelingen 

bijstand 
College B&W

De statistieken worden gebruikt om 

onderbouwde (beleids)keuzes te maken 

en om beleid te verantwoorden 

Artikel 6, eerste lid onder e AVG Inwoners in bijstand Maastricht
BSN-nr, NAW-gegevens, geb dat, 

geslacht, 
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

externe onderzoeks 

opdrachten 

Bestuurder externe 

opdrachtgever

Faciliteren van besluitvorming door 

opdrachtgever
Artikel 6, eerste lid onder e AVG

Afhankelijk van opdracht (zoals 

leden, burgers, contactpersonen 

bedrijven enz.)

Afhankelijk van opdracht Afhankelijk van opdracht Imprezo, MTB, Enalyser n.v.t.

Maastricht Forum College B&W
Faciliteren van besluitvorming door 

opdrachtgever
Artikel 6, eerste lid onder e AVG

Inwoners van Maastricht die lid 

zijn van Forum
Afhankelijk van opdracht Afhankelijk van opdracht Enalyser n.v.t.

Buurtpeilingen College B&W
Faciliteren van besluitvorming door 

opdrachtgever
Artikel 6, eerste lid onder e AVG Inwoners van Maastricht Afhankelijk van opdracht Afhankelijk van opdracht Imprezo, MTB, Enalyser n.v.t.

Managementrapportages College B&W Maastricht Ondersteuning van de bedrijfsvoering

Artikel 108 juncto artikel 160, 

eerste lid van de Gemeentewet

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Medewerkers, burgers Afhankelijk van klantvraag Afhankelijk van opdracht n.v.t. n.v.t.



Sociale Zaken

Verwerking
Verwerkingsverantwoordelij

ke 
Doel van de verwerking Grondslag van de verwerking Categorieën betrokkenen   Categorieën persoonsgegevens       

Categorieën bijzondere 

persoonsgegevens                                  

Ontvangers buiten de 

gemeente Maastricht

Worden de gegevens 

doorgezonden naar 

landen buiten de EU?

Het bepalen of de burger aan het 

juiste adres is (doelgroepbepaling)

Burger die zich meldt voor 

inkomensondersteuning

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

Arbeidsmarktgegevens:

Opleiding

Arbeid en arbeidsverleden

Cliëntnummer

BSN

ID-bewijs (kopie)

Verblijfsvergunning

Financiële gegevens:

Inkomsten/Uitkeringen

Vermogen/Bezittingen

Schulden

Het op verzoek van cliënt danwel 

wegens wettelijke verplichting 

kunnen versturen van stukken 

naar vertegenwoordiger

Vertegenwoordiger 

(Bewindvoerder/Curator/Etc.)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

N.v.t.

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

Arbeidsmarktgegevens:

Opleiding en opleidingsverleden

Arbeid en arbeidsverleden

Reïntegratiegegevens

Vervoermiddel

Persoonsgegevens relaties:

Kinderen (inwonend)

Huisgenoten

Onderhoudsplichtigen

Cliëntnummer

BSN

ID-bewijs (kopie)

Verblijfsvergunning

Handtekening

Strafrechtelijke gegevens

Financiële gegevens:

Inkomsten/Uitkeringen

Vermogen/Bezittingen

Schulden

Bankafschriften

Gegevens auto/motor

Medische gegevens:

Ziekte/diagnose

Beperkingen

Verslavingen

Gegevens woning:

Huurcontract

Koop- en hypotheekakte

WOZ-waarde

Huurtoeslag

Verzekeringsgegevens:

ZFW-gegevens

Lijfrentepolis

Netwerkpartners 

reïntegratie:

Annex

MTB

Podium24

Divosa Benchmark Werk 

en Inkomen

Netwerkpartners Suwinet

Nee

Klantherkenning
College B&W 

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

§ 2.2 PW N.v.t. Nee

Aanvraag Participatiewet (PW)
College B&W 

Het beoordelen van het recht op 

algemene bijstand in het kader 

van de PW

Het vaststellen van de hoogte van 

de algemene bijstand in het kader 

van de PW

Het uitbetalen van de algemene 

bijstand in het kader van de PW

Het vaststellen van het 

arbeidsvermogen en de -

verplichtingen

Het aanbieden van een passend(e) 

reïntegratietraject/-voorziening

Het signaleren van problematiek 

op andere leefgebieden

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 7 lid 1 sub b PW

artikel 17 PW

artikel 53a en 64 PW

artikel 62 Wet Suwi

Aanvrager

Echtgenoot



Kinderen (inwonend)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Arbeidsmarktgegevens:

Opleiding

Werk

Cliëntnummer (vanaf 21jr)

BSN

Financiële gegevens:

Inkomsten/Uitkeringen

Vermogen/Bezittingen

N.v.t.

Huisgenoten (alleen indien deze 

van invloed zijn op hoogte 

bijstand)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer (vanaf 21jr)

BSN

N.v.t.

Onderhoudsplichtigen

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer

BSN
N.v.t.

Het op verzoek van cliënt danwel 

wegens wettelijke verplichting 

kunnen versturen van stukken 

naar vertegenwoordiger

Vertegenwoordiger 

(Bewindvoerder/Curator/Etc.)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

N.v.t. N.v.t.

Aanvrager

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

Arbeidsmartkgegevens:

Opleiding en opleidingsverleden

Arbeid en arbeidsverleden

Reïntegratiegegevens

Vervoermiddel

Persoonsgegevens relaties:

Kinderen (inwonend)

Huisgenoten

Onderhoudsplichtigen

Cliëntnummer

BSN

ID-bewijs (+kopie)

Verblijfsvergunning

Handtekening

Strafrechtelijke gegevens

Financiële gegevens:

Inkomsten/Uitkeringen

Loonbelastingverklaring

Medische gegevens:

Ziekte/diagnose

Beperkingen

Verslavingen

Gegevens woning:

Huurcontract

Koop- en hypotheekakte

WOZ-waarde

Huurtoeslag

Verzekeringsgegevens:

ZFW-gegevens

Lijfrentepolis

Netwerkpartners 

reïntegratie:

Annex

MTB

Podium24

Divosa Benchmark Werk 

en Inkomen

Netwerkpartners Suwinet

Kinderen (inwonend)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Arbeidsmarktgegevens:

Opleiding

Werk

Cliëntnummer (vanaf 21jr)

BSN

Financiële gegevens:

Inkomsten/Uitkeringen

N.v.t.

Nee

Nee

Aanvraag Participatiewet (PW)
College B&W 

Het beoordelen van het recht op 

algemene bijstand in het kader 

van de PW

Het vaststellen van de hoogte van 

de algemene bijstand in het kader 

van de PW

Het uitbetalen van de algemene 

bijstand in het kader van de PW

Het vaststellen van het 

arbeidsvermogen en de -

verplichtingen

Het aanbieden van een passend(e) 

reïntegratietraject/-voorziening

Het signaleren van problematiek 

op andere leefgebieden

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 7 lid 1 sub b PW

artikel 17 PW

artikel 53a en 64 PW

artikel 62 Wet Suwi

Aanvraag Wet 

inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

College B&W

Het beoordelen van het recht op 

algemene bijstand in het kader 

van de IOAW

Het vaststellen van de hoogte van 

de algemene bijstand in het kader 

van de IOAW

Het uitbetalen van de algemene 

bijstand in het kader van de IOAW

Het vaststellen van het 

arbeidsvermogen en de -

verplichtingen

Het aanbieden van een passend(e) 

reïntegratietraject/-voorziening

Het signaleren van problematiek 

op andere leefgebieden

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 11 IOAW

artikel 44 en 45 IOAW



Huisgenoten (alleen indien deze 

van invloed zijn op hoogte 

bijstand)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer (vanaf 21jr)

BSN

N.v.t.

Onderhoudsplichtigen

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer

BSN
N.v.t.

Het op verzoek van cliënt danwel 

wegens wettelijke verplichting 

kunnen versturen van stukken 

naar vertegenwoordiger

Vertegenwoordiger 

(Bewindvoerder/Curator/Etc.)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

N.v.t. N.v.t.

Reïntegratie-Diagnose
College B&W 

Het vaststellen van de afstand tot 

de arbeidsmarkt van de cliënt 

(bepalen arbeidsvermogen)

Het reïntegreren van de cliënt 

naar (on)betaalde arbeid 

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 7 lid 1 sub a PW

artikel 9 PW

Cliënt PW/IOAW

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens: 

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer

BSN

Medische gegevens:

Beperkingen

Belastbaarheid

Leervermogen

Netwerkpartner 

reïntegratie:

Annex

MTB

Podium24

Overige netwerkpartners 

in het kader van 

Nee

Reïntegratie-Begeleiding
College B&W 

Het vaststellen van de afstand tot 

de arbeidsmarkt (bepalen 

arbeidsvermogen)

Het reïntegreren van de cliënt 

naar (on)betaalde arbeid 

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 7 lid 1 sub a PW

artikel 9 PW

Cliënt PW/IOAW

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer

BSN

Medische gegevens:

Beperkingen

Belastbaarheid

Leervermogen

Netwerkpartners 

reïntegratie:

Annex

MTB

Podium24

Overige netwerkpartners 

reïntegratie-begeleiding/ -

ondersteuning

Netwerkpartners pilot 

project reïntegratie 

statushouders:

Hoge school Zuid

UM

Nee

Arbeidsdeskundig onderzoek
College B&W 

Het vaststellen van de afstand tot 

de arbeidsmarkt (bepalen 

arbeidsvermogen)

Het reïntegreren naar 

(on)betaalde arbeid 

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 7 lid 1 sub a PW

artikel 9 PW

Cliënt PW/IOAW

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens: 

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Arbeidsmarktgegevens:

Opleiding

Werk en werkervaring 

Cliëntnummer

BSN

Medische gegevens:

Ziekte/diagnose

Beperkingen

Consulent PW/IOAW Nee

Nee

Aanvraag Wet 

inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

College B&W

Het beoordelen van het recht op 

algemene bijstand in het kader 

van de IOAW

Het vaststellen van de hoogte van 

de algemene bijstand in het kader 

van de IOAW

Het uitbetalen van de algemene 

bijstand in het kader van de IOAW

Het vaststellen van het 

arbeidsvermogen en de -

verplichtingen

Het aanbieden van een passend(e) 

reïntegratietraject/-voorziening

Het signaleren van problematiek 

op andere leefgebieden

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 11 IOAW

artikel 44 en 45 IOAW



Loonkostensubsidie (LKS)
College B&W 

Bepalen loonwaarde teneinde te 

bepalen of werkgever in 

aanmerking komt voor 

loonkostensubsidie

Het compenseren van de 

werkgever bij verminderde 

loonwaarde van de cliënt

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 10c en 10d PW

artikel 53a PW

artikel 54 en 62 Wet Suwi

Clienten PW/IOAW

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens: 

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer

BSN

Gezondheidsgegevens:

Ziekte/diagnose

Beperkingen

Podium24

Werkgever
Nee

Jobcoaching/ 

Werkplekaanpassing
College B&W 

Bepalen noodzaak, omvang en 

duur inzet jobcoach en/of 

noodzaak werkplekaanpassing

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 7 lid 1 sub a PW

artikel 9 PW

Cliënt PW/IOAW

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens: 

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Arbeidsmarktgegevens:

Opleiding

Werk en werkervaring 

Cliëntnummer

BSN

Gezondheidsgegevens:

Beperkingen

Betrokkene

Werkgever

Jobcoach

Nee

Niet-uitkeringsgerechtigden College B&W 

Het aanbieden van een passend(e) 

reïntegratietraject/-voorziening 

aan niet uitkeringsgerechtigden 

(Nugger)

Signaleren problematiek op 

andere leefgebieden

Doorverwijzen naar andere 

kolommen SZMH/externe 

instanties

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG    

artikel 7 lid 1 sub 1 PW

artikel 10 PW

Niet-uitkeringsgerechtigde die 

voldoet aan de voorwaarden

Burger die een ANW-uitkering 

heeft

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

Arbeidsmarktgegevens:

Competenties

Beschikbaarheid

Vervoer en rijbewijs

Zelfstandig bedrijf

Cliëntnummer

BSN

VOG-check

ID-bewijs

Financiële gegevens:

Verklaring inkomsten partner

Gezondheidsgegevens:

Ziekte/diagnose

Beperkingen

Belastbaarheidsgegevens

Betrokkene Nee

Aanvrager:

startende ondernemer

gevestigde ondernemer

oudere ondernemer

stoppende ondernemer

pre-starter

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

Arbeidsmarktgegevens:

Studies

Werk

Persoonsgegevens relaties:

Kinderen (inwonend)

Huisgenoten

Onderhoudsplichtigen

Cliëntnummer

BSN

ID-bewijs (kopie)

BTW-nummer

Handtekening

Financiële gegevens:

Inkomsten/Uitkeringen

Vermogen/Bezittingen

Schulden

Bankafschriften

Gegevens auto/motor

Bedrijfsgegevens: (is persoons- 

gegeven bij eenmanszaak)

Jaarstukken

Belastingaangifte

Zakelijke rekeningen

Ondernemingsplan

Huurcontracten

Eigendoms-/hypotheekstukken van 

bedrijfspand

Overig:

Adviesrapport van levensvatbaar-

heidsonderzoek

Aanvraag algemene bijstand 

en/of bedrijfskrediet in het 

kader van het besluit 

bijstandsverlening 

zelfstandigen (Bbz)

College B&W 

Het beoordelen van het recht op 

algemene bijstand en/of 

bedrijfskrediet in het kader van de 

Bbz 2004

Het vaststellen van de hoogte van 

de bijstand en/of het 

bedrijfskrediet in het kader van de 

Bbz

Het uitbetalen van de bijstand 

en/of het bedrijfskrediet in het 

kader van de Bbz

Het beoordelen op geschiktheid 

voor ondernemerschap

Het starten van een traject bij 

gebleken geschiktheid

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG             

artikel 53a en 64 PW

artikel 62 Wet Suwi    

artikel 78f en 78g PW

artikel 2 Bbz 2004

artikel 14 Bbz 2004 

Externe adviseurs:

IMK 
Motivity 
FBA 

Nee



Kinderen (inwonend)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Arbeidsmarktgegevens:

Opleiding

Werk

Cliëntnummer (vanaf 21jr)

BSN

Financiële gegevens:

Inkomsten/Uitkeringen

Vermogen/Bezittingen

Huisgenoten

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer (vanaf 21jr)

BSN

N.v.t.

Onderhoudsplichtigen

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer

BSN
N.v.t.

Definitieve vaststelling Bbz
College B&W 

Vaststellen van het definitieve 

recht op bijstand en of 

bedrijfskrediet in het kader van 

het besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz).

Eventuele nabetaling of 

terugvordering effectueren.

artikel 6 lid 1 sub e AVG

artikel 2 Bbz 2004

artikel  78 f PW

Cliënt Bbz

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Persoonsgegevens relaties:

Kinderen (inwonend)

Huisgenoten

Onderhoudsplichtigen

Financiële gegevens:

Jaarstukken

Belastingaangifte

Overige inkomsten

N.v.t. Nee

Bbz hercontrole
College B&W Het beoordelen van de 

rechtmatigheid van Bbz

artikel 6 lid 1 sub e AVG

artikel 2 Bbz 2004

artikel  78f PW

Cliënt Bbz

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Persoonsgegevens relaties:

Kinderen (inwonend)

Huisgenoten

Onderhoudsplichtigen

Afhankelijk van te controleren 

onderwerp, op basis van eerder 

verkregen gegevens in proces

N.v.t. Nee

Bbz mutaties
College B&W

Het doorvoeren van wijzigingen in 

het registratiesysteem

Het beoordelen of de wijziging 

van invloed is op de 

rechtmatigheid van de Bbz.

artikel 6 lid 1 sub e AVG

artikel 2 Bbz 2004

artikel  78f PW

Cliënt Bbz

Echtgenoot

Kinderen (inwonend)

Huisgenoten

Onderhoudsplichtigen

Afhankelijk van wijziging in situatie, 

wijziging van reeds bekende gegevens 

(zie aanvraag Bbz)

Afhankelijk van wijziging in situatie, 

wijziging van reeds bekende 

gegevens (zie aanvraag Bbz)

N.v.t. Nee

Bbz wanbetaler College B&W 
Het zorgdragen voor de inning van 

terug te betalen gelden Bbz

artikel 6 lid 1 sub e AVG

artikel 2 Bbz 2004

artikel  78 f PW

Cliënt Bbz

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en - plaats

Nationaliteit

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

N.v.t. N.v.t. Nee

Aanvraag algemene bijstand 

en/of bedrijfskrediet in het 

kader van het besluit 

bijstandsverlening 

zelfstandigen (Bbz)

College B&W 

Het beoordelen van het recht op 

algemene bijstand en/of 

bedrijfskrediet in het kader van de 

Bbz 2004

Het vaststellen van de hoogte van 

de bijstand en/of het 

bedrijfskrediet in het kader van de 

Bbz

Het uitbetalen van de bijstand 

en/of het bedrijfskrediet in het 

kader van de Bbz

Het beoordelen op geschiktheid 

voor ondernemerschap

Het starten van een traject bij 

gebleken geschiktheid

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG             

artikel 53a en 64 PW

artikel 62 Wet Suwi    

artikel 78f en 78g PW

artikel 2 Bbz 2004

artikel 14 Bbz 2004 

Externe adviseurs:

IMK

Intermezzo

Motivity

Mosae Bedrijfsadvisering

Nee



Kinderen (inwonend)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Arbeidsmarktgegevens:

Opleiding

Werk

Cliëntnummer (vanaf 21jr)

BSN

Financiële gegevens:

Inkomsten/Uitkeringen

Huisgenoten

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer (vanaf 21jr)

BSN

Onderhoudsplichtigen

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer

BSN

Aanvrager

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mail-adres

Verzekeringsgegevens:

Ziektekostenverzekering

Persoonsgegevens relaties:

Kinderen

Huisarts/Specialist

Bewindvoerder

Cliëntnummer

BSN

ID-bewijs (kopie)

Handtekening

Financiële gegevens:

Inkomsten/Uitkeringen

Vermogen

Schulden

Lijfrente

Bankafschriften (kopie)

Gezondheidsgegevens:

Ziekte

Beperkingen

Medicijngebruik

Verslavingen

BSN

BTW-nummer

ID-bewijs

Financiële gegevens:

Inkomsten

Vermogen

Schulden

Bankafschriften

Waarde auto

Bedrijfsgegevens: (geen 

persoonsgegevens?)

Jaarstukken

Belastingaangifte

Zakelijke rekeningen

Ondernemingsplan

Huurcontracten

Eigendoms-/hypotheekstukken van 

bedrijfspand

Overig:

Adviesrapport van levensvatbaar-

heidsonderzoek

N.v.t. Nee

Bijzondere bijstand

(inclusief Individuele 

inkomenstoeslag en 

individuele studietoeslag voor 

studenten met een 

beperkinge)

College B&W

Het beoordelen van het recht op 

bijzondere bijstand 

Uitbetalen van de bijzondere 

bijstand bij toekenning

Artikel 35 PW
MO-zaak Nee

Aanvraag 

inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

College B&W

Het beoordelen van het recht op 

algemene bijstand in het kader 

van de IOAZ

Het vaststellen van de hoogte van 

de algemene bijstand in het kader 

van de IOAZ

Het uitbetalen van de algemene 

bijstand in het kader van de IOAZ

Het starten van een traject bij 

gebleken geschiktheid

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 5 IOAZ

Aanvrager

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

Arbeidsmarktgegevens:

Studies

Werk

Persoonsgegevens relaties:

Echtgenoot/Partner

Kinderen (inwonend)

Huisgenoten

Onderhoudsplichtigen



Kinderen

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

BSN

Financiële gegevens:

Inkomsten/Uitkeringen

Huisarts/Specialist

Basispersoonsgegevens:

Naam

Locatie

Contactgegevens:

Telefoonnummer

N.v.t.

Het op verzoek van cliënt danwel 

wegens wettelijke verplichting 

kunnen versturen van stukken 

naar vertegenwoordiger

Vertegenwoordiger 

(Bewindvoerder/Curator/Etc.)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

N.v.t.

Melding/verzoek SMI College B&W 

Het beoordelen van een aanvraag 

voor een tegemoetkoming voor 

kinderopvang

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG
Kinderen

Ouders/Verzorgers/Voogd

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en - plaats

Nationaliteit

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

Medische gegevens:

Gegevens m.b.t. kind
N.v.t. Nee

Aanvrager
Basispersoonsgegevens:

NAW

Cliëntnummer

BSN

Financiële gegevens:

Inkomsten

Kind

Basispersoonsgegevens:

Naam 

Geboortedatum

BSN

Gastouder en gastouderbureau

Basispersoonsgegevens:

Naam gastouder/opvang

Adres

Financiële gegevens:

Rekeningnummer opvang 

(crediteur)

Aanvraag Wko College B&W

Het beoordelen van het recht op 

een gemeentelijke 

tegemoetkoming kinderopvang 

voor cliënten PW die een 

inburgeringscursus of 

reïntegratietrajekt volgen

Maken rapportage

Maken en versturen beschikking 

(indien opvangplek bekend is 

wordt beschikking ook naar 

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Gemeentelijke regeling 

kinderopvang

Aanvrager 

(=ouders/verzorgers/voogd of 

andere persoon waar kind 

verblijft)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Gegevens kinderen waarvoor 

kinderopvang wordt gevraagd:

Aantal uren opvang

Type opvang dat wordt gegeven

Het begin en het einde van de 

kinderopvang

De hoogte van de vergoeding van de 

kinderopvang per kind

Het te betalen bedrag

Aanduiding in SRG/SRG-registratie 

(Statistiek Registratie door 

Gemeenten)

SRG Nee

Mutatieverwerking Wko College B&W
Het uitvoeren van een 

mutatieonderzoek m.b.t. WKO

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Gemeentelijke regeling 

kinderopvang

Ouders/Verzorgers/Voogd

Afhankelijk van te controleren 

onderwerp, op basis van eerder 

verkregen gegevens in proces.

Afhankelijk van te controleren 

onderwerp, op basis van eerder 

verkregen gegevens in proces.

N.v.t. Nee

Aanvraag Wko n.a.v. SMI College B&W 

Het beoordelen van het recht op 

een gemeentelijke 

tegemoetkoming kinderopvang

Maken rapportage

Maken en versturen beschikking 

(indien opvangplek bekend is 

wordt beschikking ook naar 

opvang gestuurd)

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Gemeentelijke regeling 

kinderopvang

Beschikking naar de 

opvang (indien bekend) 

en Jeugdarts

Nee

Bijzondere bijstand

(inclusief Individuele 

inkomenstoeslag en 

individuele studietoeslag voor 

studenten met een 

beperkinge)

College B&W

Het beoordelen van het recht op 

bijzondere bijstand 

Uitbetalen van de bijzondere 

bijstand bij toekenning

Artikel 35 PW
MO-zaak Nee



Aanvraag kinderopvang (LRK) 

ivm nieuw op te richten 

kinderopvangcentra of bij 

verhuizing reeds bestaande 

kinderopvangcentra

Mutatie LRK

College B&W Registratie in LRK artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Houders van organisaties

Gastouders

Belastingdienst

Vraagouders

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geboortedatum 

ID bewijs/paspoort

Opvangadres BSN (gastouders)

GGD

DUO

Belastingdienst

Nee

Handhaving kinderopvang College B&W 

Herstellen geconstateerde 

overtredingen

Voorkomen recidive

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 5:4 Awb

Houder van 

kinderopvangorganisatie

Gastouders

NAW gastouder N.v.t.

LRK

GGD (afschriften van 

besluiten)

Nee

Uitkeringsadministratie 

PW/IOAW 
College B&W 

Het rechtmatig verstrekken van 

uitkeringen aan 

uitkeringsgerechtigden in het 

kader van de PW en IOAW

Het beoordelen of wijzigingen 

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 7 lid 1 sub b

artikel 17 PW

artikel 53a en 64 PW

artikel 62 Wet Suwi

artikel 44 en 45 Ioaw

Cliënt PW/IOAW

Echtgenoot

Afhankelijk van wijziging in situatie, 

wijziging van reeds bekende gegevens 

(zie aanvraag PW/IOAW)

Afhankelijk van wijziging in situatie, 

wijziging van reeds bekende 

gegevens (zie aanvraag PW/IOAW)

Nee

Aanvrager

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geboortedatum

Contactgegevens:

Telefoonnummer

Verzekeringsgegevens:

Ziektekostenverzekering

Persoonsgegevens relaties:

Kinderen

Cliëntnummer

BSN

Handtekening

Financiële gegevens:

Vermogen/Bezittingen

Schulden

Inkomsten/Uitkeringen

Lijfrente

Bankafschriften (kopie)

Kinderen

Basispersoonsgegevens:

NAW N.v.t.

Aanvrager (= ontvanger van de 

mantelzorg)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum

Cliëntnummer

BSN

Handtekening

Mantelzorger

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geboortedatum

Relatie tot de aanvrager

Contactgegevens:

Telefoonnummer 

Handtekening

Financiële gegevens:

IBAN

Retour ontvangen gelden College B&W 

Het zorgdragen dat (retour) 

ontvangen uitkeringsgelden naar 

de juiste belanghebbende wordt 

overgemaakt/afgelost wordt op 

de vordering 

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Cliënt

Bewindvoerder

Derden

Basispersoonsgegevens:

NAW Cliëntnummer

IBAN

Financiële administratie

Debiteuren
Nee

Terugvordering College B&W

Het terugvorderen van ten 

onrechte of teveel genoten 

bijstand (PGB?)

Het incasseren van vorderingen

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 58 lid 2 sub b en c PW

Debiteuren (Cliënten en ex-

cliënten PW/IOAW/IOAZ)

Mede-aansprakelijken

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

 

Cliëntnummer

BSN

Financiële gegevens:

Inkomsten

Eigendommen

Loonstroken (kopie)

N.v.t. Nee

Nee

Mantelzorgwaardering
College B&W 

Het beoordelen van een aanvraag 

voor mantelzorgwaardering

Het uitbetalen van de 

mantelzorgwaardering                                                                                                      

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 2.1.6 Wmo

artikel 20 Verordening 

maatschappelijke ondersteuning 

Gemeente Maastricht

artikel 5.1.1 Wmo

N.v.t. Nee

N.v.t.

Minimaregelingen:

Declaratieregelingen (Regeling 

Maatschappelijke Participatie 

en Schoolkostenregeling)

Collectieve 

ziektekostenverzekering van 

VGZ (het Zuid-Limburgpakket)

Tegemoetkoming premie 

aanvullende zorgverzekering

College B&W

Het beoordelen van het recht op 

een vergoeding in het kader van 

de gemeentelijke 

minimaregelingen 

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Minimaregelingen Gemeente 

Maastricht

VGZ (bij Zuid-

Limburgpakket)



Beslag derden College B&W

Het uitvoeren van een 

beslaglegging door een derde op 

de algemene bijstand in het kader 

van de PW/IOAW/IOAZ

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 475 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtvordering

Cliënt PW/IOAW/IOAZ

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

 

N.v.t. N.v.t. Nee

Krediethypotheek of Vestiging 

2e hypotheek ter meerdere 

zekerheid

College B&W 

Het beoordelen of er een 

krediethypotheek gevestigd dient 

te worden naar aanleiding 

verstrekking bijstand indien er 

sprake is van een eigen woning

Het beoordelen of een 2e 

hypotheek gevestigd dient te 

worden ter meerdere zekerheid 

bij verstrekking bijstand i.h.k.v. de 

Bbz indien sprake is van 

overwaarde woning of 

bedrijfspand

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 6 lid 1 sub a AVG
Cliënt PW/Bbz

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

 

Cliëntnummer

BSN

Financiële gegevens:

Eigendommen

Hypotheekakte

Waarde huis/bedrijfspand

Leningen

Levensverzekeringen

Notaris (inclusief stukken 

bijstand)
Nee

Verwerking vorderingen College B&W 

Het innen van openstaande 

vorderingen
artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Debiteur (ex-cliënt 

PW/IOAW/IOAZ)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

 

N.v.t. N.v.t. Nee

Beslag eigen dienst College B&W 

Het  overgaan tot beslaglegging op 

de inkomsten van een debiteur 

(wanbetaler)

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 60 PW

artikel 479e lid 1 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering

Cliënt PW/IOAW/IOAZ

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

 

N.v.t. Deurwaarder Nee

Verhaal in rechte College B&W 

Het uitvoeren van een 

verhaalsonderzoek

Het vaststellen van een 

verhaalsbijdrage

Het verhalen van de kosten van 

algemene bijstand (PW) op een 

onderhoudsplichtige

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 62 PW

boek 1, artikel 392 e.v. BW

artikel 54 en 62 Wet Suwi

Onderhoudsplichtinge

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

 

Cliëntnummer

BSN

Financiële gegevens:

Inkomsten

Loonstroken (kopie)

Vermogen

Schulden

Eigendommen

Lasten

Echtscheidingsconvenant/vonnis

Rechtbank (bij verhaal in 

rechte)
Nee



Het onderzoeken van de behoefte 

aan ondersteuning bij participatie 

of zelfredzaamheid dan wel 

opvang (MO) of beschermd 

wonen (BW)

Het onderzoeken van de noodzaak 

om een reeds toegekende 

maatwerkvoorziening voort te 

zetten (periodiek of na wijziging 

situatie)

Ondersteuningsbehoeftige   

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en - plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

Persoonsgegevens relaties:

Echtgenoot

Ouders

Kinderen (inwonend)

Huisgenoten

Mantelzorgers

Mensen uit het sociale netwerk

Vertegenwoordiger

Cliëntnummer

BSN

Problemen participatie en 

zelfstandigheid diverse 

leefgebieden:

Wonen

Verplaatsen

Huishouden

Sociaal functioneren

Daginvulling

Inkomen/Financiën

Persoonlijke verzorging

Gezondheidsgegevens:

Ziekte/diagnose

Stoornissen

Beperkingen

Medicijngebruik

Verslavingen

Sexuele geaardheid (indien 

samenhangend met beperkingen)

Religie (indien samenhangend met 

beperkingen)

Echtgenoot

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

Arbeidsmartkgegevens:

Studie

Werk

Ouders/Voogden/Verzorgers

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

Arbeidsmarktgegevens:

Studie

Werk

Kinderen (inwonend)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

Melding Wmo
College B&W 

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 2.3.2 en 2.3.3 Wmo

hoofdstuk 5 § 1 en 2 Wmo

* artikel 6 lid 1 sub a AVG

MO-zaak (medisch 

adviseur)*
Nee

Het vaststellen welke hulp 

anderen aan de 

ondersteuningsbehoeftige 

(kunnen) bieden 

Gezondheidsgegevens (indien van 

toepassing i.v.m. gebruikelijke zorg)



Huisgenoten

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

Mantelzorgers

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

N.v.t.

Mensen uit het sociale netwerk

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

N.v.t.

Het op verzoek van cliënt danwel 

wegens wettelijke verplichting 

kunnen versturen van stukken 

naar vertegenwoordiger

Vertegenwoordiger 

(Bewindvoerder, Curator, 

Mentor, Gevolmachtigde, 

Contactpersoon, Etc.)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

N.v.t.

Aanvraag Wmo-voorziening 

(maatwerkvoorziening of 

PGB):

Vervoersvoorziening

Rolstoelvoorziening

Woonvoorziening

Hulp bij het huishouden

Individuele begeleiding

Groepsbegeleiding

Persoonlijke Verzorging

Kortdurend Verblijf

Beschermd Wonen

College B&W

Het beoordelen van een aanvraag 

voor een Wmo-voorziening 

(maatwerkvoorziening of PGB)

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 2.3.5 Wmo

hoofdstuk 5 § 1 en 2 Wmo

* artikel 6 lid 1 sub a AVG

Aanvrager

Echtgenoot

Ouders

Kinderen (inwonend)

Huisgenoten                        

Mantelzorgers

Mensen uit het sociale netwerk

Basispersoonsgegevens:

(reeds bekend: zie melding)

Cliëntnummer

BSN

Ondersteuningplan*

Biometrische gegevens:

Lengte en gewicht (bij uitzondering 

indien afwijkend)

Leverancier hulpmiddelen 

(= Welzorg)

Vervoerder (Omnibuzz)

Zorgaanbieder* (bij ZIN)

SVB (bij PGB)

CAK (bij PGB)

Contractbeheer

Nee

Melding en aanvraag 

maatschappelijke opvang

College B&W 

Het onderzoeken van de behoefte 

aan opvang

Het beoordelen van de plaatsing 

bij een MO-organisatie

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 2.3.5 Wmo

hoofdstuk 5 § 1 en 2 Wmo

Aanvrager (dak- en thuisloze)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Gegevens over relaties:

Indien daarover afspraken zijn 

gemaakt (alleen per mail 

gecommuniceerd naar MO-

organisatie)

 

Cliëntnummer

BSN
Maatschappelijke Opvang 

organisaties
Nee

Melding Wmo
College B&W 

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 2.3.2 en 2.3.3 Wmo

hoofdstuk 5 § 1 en 2 Wmo

* artikel 6 lid 1 sub a AVG

MO-zaak (medisch 

adviseur)*
Nee

Het vaststellen welke hulp 

anderen aan de 

ondersteuningsbehoeftige 

(kunnen) bieden 

Gezondheidsgegevens (indien van 

toepassing i.v.m. gebruikelijke zorg)



Vrij besteedbaar bedrag PGB-

alfa

College B&W Het uitbetalen van het vrij 

besteedbaar bedrag bij hulp bij 

het huishouden in de vorm van 

PGB-alfa

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Besluit maatschappelijke 

ondersteuning 2015 Gemeente 

Maastricht, versie 7 (Bijlage V)

Cliënt Wmo

Basispersoonsgegevens:

(reeds bekend: zie melding)

Financiële gegevens:

IBAN

N.v.t. Nee

Administratie Wmo College B&W 

Het rechtmatig verstrekken van 

voorzieningen in het kader van de 

Wmo

Het beoordelen of wijzigingen 

invloed hebben op de 

rechtmatigheid

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 2.3.5 Wmo

hoofdstuk 5 § 1 en 2 Wmo

Cliënt Wmo

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en - plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat                    

N.v.t. N.v.t. Nee

Gereedmelding 

woonvoorziening
College B&W 

Het beoordelen of een 

woonvoorziening is uitgevoerd en 

het uitbetalen van de financiële 

tegemoetkoming indien de 

woonvoorziening correct is 

uitgevoerd

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG
Cliënt Wmo

Leverancier/Woningcorporatie

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en - plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat                    

Financiële gegevens:

IBAN

N.v.t. Nee

Verwerking nota/declaratie College B&W 

Het uitbetalen van onderhoud- en 

reparatiekosten hulpmiddelen 

Wmo

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG
Cliënt Wmo

Leverancier

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en - plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat                    

Financiële gegevens:

IBAN

Leverancier Nee

Meerkostenregeling College B&W

Het verstrekken van een 

tegemoetkoming in de 

meerkosten ter ondersteuning van 

de zelfredzaamheid en de 

participatie

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 2.1.7 Wmo

artikel 5.1.1 Wmo

Aanvrager (= cliënt Wmo die 

aanvullend verzekerd is)                                            

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en - plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat                    

Cliëntnummer

BSN

Handtekening

Financiële gegevens:

IBAN

Aanvullende 

ziektekostenverzekering

N.v.t. Nee

Het beoordelen van een aanvraag 

voor korting op een 

maaltijdvoorziening of sociale 

alarmering
Aanvrager

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgelijke staat

Cliëntnummer

BSN

Handtekening

Financiële gegevens:

Inkomen

Vermogen

Het kunnen inschakelen van de 

contactpersoon door de 

leverancier bij alarmering Sleutel-contactpersoon

Basispersoonsgegevens:

Naam

Geslacht

Relatie tot de aanvrager

Contactgegevens:

Telefoonnummer

N.v.t.

Kortingsregelingen voor 

maaltijdvoorziening en sociale 

alarmering

College B&W 

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Minimaregeling gemeente 

Maastricht

Leveranciers maaltijd-

voorziening

Leveranciers sociale 

alarmering

Nee



Jeugdige

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Cliëntnummer

Gezondheidsgegevens:

Ziekte (diagnose)

Gedragsproblemen

Stoornissen en beperkingen

Strafrechtelijke gegevens

Ouders/Verzorgers/Voogd

Melder

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

Alle gegevens die van belang zijn 

t.a.v. melding

Consult/advies College B&W 

Het geven van advies aan de 

hulpvrager

Bewaren voor eventuele 

toekomstige hulpvragen

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 2.1, 2.2 en 2.3 JW

artikel 7.4.0 JW
Jeugdige

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

BSN Deelnemers aan het RTO Nee

Verzoek tot onderzoek (VTO) College B&W

Consultering RvdK voor eventuele 

vervolgstappen

Doen van een verzoek tot 

onderzoek bij de Raad voor de 

Kinderbescherming                                                         

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 2.4 JW

artikel 7.4.0 JW

Jeugdige

Ouders/Verzorgers/Voogd

Familieleden

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Cliëntnummer

BSN

Hulpverleners

School

RvdK Nee

Jeugdige

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Cliëntnummer

BSN

Gezondheidsgegevens

Problemen van de jeugdige

1G1P1R*

Ouders/Verzorgers/Voogd

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer

BSN

Gezondheidsgegevens

Problemen bij opvoeding

1G1P1R*

Andere direkt betrokkenen

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

1G1P1R

Aanvraag voorziening Jeugd College B&W 

Het nemen van een besluit op een 

aanvraag voor een 

jeugdvoorziening

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 6 lid 1 sub a AVG

artikel 7.4.0 JW

Jeugdige

Ouders/Verzorgers/Voogd

Familieleden

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer

BSN

Gezondheidsgegevens

Jeugdhulpaanbieder (bij 

ZIN)

SVB (bij PGB) 

Ouders (beschikking)

Thönissen Management 

en Advies

Nee

Nee

Melding hulpvraag Jeugd

College B&W

Komen tot 1G1P1R (afspraken en 

doelen)

Komen tot afstemming tussen de 

diverse partijen

Toeleiding naar, advisering over, 

bepaling van of het inzetten van 

een voorziening op het gebied van 

de jeugdhulp               

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

* artikel 6 lid 1 sub a AVG

artikel 2.1, 2.2 en 2.3 JW

artikel 7.4.0 JW

Huisarts/Jeugdarts*

(1G1P1R)

Aanbieder*

Ouders

Nee

Toegang bureaudienst: 

School

Huisarts

Overigen College B&W 

Het beoordelen of een melding 

door team Jeugd moet worden 

opgepakt

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 6 lid 1 sub a AVG

artikel 2.1, 2.2 en 2.3 JW

Hoofdstuk 2 JW

artikel 7.4.0 JW

Zorgaanbieder*

School*

Huisarts*



Mutatie Jeugd College B&W Het verwerken van mutaties
artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Kind

Ouders/Verzorgers/Voogd

Familieleden

Zorgaanbieder 

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

BSN

Gezondheid

Jeugdhulpaanbieder (bij 

ZIN)

SVB (bij PGB) 

Ouders (beschikking

Thönissen Management 

en Advies

Nee

Verzoek tot toewijzing:

verzoek gecertificeerde 

instelling/bepaling

College B&W 

Het beoordelen van een verzoek 

om een jeugdhulpvoorziening 

door een aanbieder/verwijzer

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 7.4.0 lid 1 sub b JW

DVO

Cliënt (jeugdige)

Zorgaanbieder

Gecertificeerde instelling

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Cliëntnummer

BSN

Gezondheidsgegevens

Strafrechtelijke gegevens

Jeugdhulpaanbieder (bij 

ZIN)

SVB (bij PGB) 

Ouders (beschikking

Thönissen Management 

en Advies

Nee

Leerling Maastricht-Heuvelland 

(5-23 jaar)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Arbeidsmarktgegevens:

School van inschrijving

Diploma's

Werk en arbeidscontract

BSN

A-nummer

Onderwijsnummer

Gegevens m.b.t. (vermoedelijk) 

schoolverzuim 

Gegevens m.b.t. kennisgeving 

vrijstelling van inschrijvingsplicht:

Redenen: Schoolbezoek buitenland

Gegevens gezinssituatie

Gegevens persoonlijke 

omstandigheden

Levensbeschouwing

Gezondheidgegevens:

Ziekte/Stoornissen

Beperkingen (psychisch/lichamelijk)       

Ministerie                                                         

Justitie  (bij proces-

verbaal)                BOA                                                                      

Scholen (+ 

zorgcoördinator)                                                          

Bureau HALT                                                  

Maatschappelijk werk                             

Consulenten 

jongeren@work/Jeugd/W

mo                                  

DUO  (afhandeling 

verzuim en vrijstelling)                                                                                 

SVB

Politie

RvdK

Hulpverleners

Ouders/Verzorgers/Voogden

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

N.v.t. N.v.t.

Alle adresgenoten
Basispersoonsgegevens:

NAW
N.v.t. N.v.t.

Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie (RMC-

functie)

College B&W 

Het in beeld brengen van 

voortijdig schoolverlaters 

(jongeren tussen de 18 en 23 jaar 

zonder startkwalificatie)

Het begeleidng van voortijdig 

schoolverlaters naar opleiding, 

werk of een combinatie van 

beiden

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

* artikel 6 lid 1 sub a AVG

Voortijdig schoolverlater 

Maastricht-Heuvelland (12-23 

jaar)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Opleidingsgegevens:

Type en soort opleiding

Datum in- en uitstroom

Diploma's

BSN

Reden van uitstroom en 

bestemming

Gegevens persoonlijke 

omstandigheden die voor het 

behalen van een startkwalificatie 

meegewogen moeten worden

Levensbeschouwing

Gezondheidgegevens:

Ziekte/Stoornissen

Beperkingen (psychisch/lichamelijk)       

Scholen (+ 

zorgcoördinator)                                                          

Bureau HALT                                                  

Maatschappelijk werk                             

Consulenten Jeugd/Wmo                                  

DUO                                                                        

Leerplichtambtenaren

BRP

Politie

Raad voor de 

KInderbescherming

Hulpverleners

GGZ-instanties

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdbescherming

(Jeugd)reclassering

Nee

Leerplichtadministratie College B&W

Uitvoering van en toezicht op 

naleving van de Leerplichtwet 

1969

(leerplichtregister 5-18 jaar) :                                                                           

Controleren op verzuim, 

voorkómen van verzuim, 

handelen bij verzuim en verlenen 

van vrijstellingen   

De behandeling van geschillen                                                                                                                                                           

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 16 Leerplichtwet
Nee



Leerling Maastricht-Heuvelland 

(5-23 jaar)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en - plaats

Nationaliteit

BSN

A-nummer

Onderwijsnummer

ID-bewijs

Stagecontract

Geloofsovertuiging (indien van 

belang)

Medische gegevens:

Ziekte

Stoornisen en beperkingen     

Biometrische gegevens:

Lengte/gewicht (indien van belang 

voor vervoer)

Vervoerbedrijf 

(Omnibuzz)

Contractmanager                                                    

GGD (bij adviesaanvraag)

Team Jeugd

Ouders/Verzorgers/Voogd

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en - plaats

Nationaliteit

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

BSN

A-nummer

Onderwijsnummer

Financiële gegevens:

Verzamelinkomen

IBAN

Arbeidscontract bij beëindiging 

studie

Huisgenoten

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en - plaats

Nationaliteit

BSN

Financiële gegevens:

Verzamelinkomen

Fraude melding (inclusief  IB-

meldingen)
College B&W

Het bepalen of er een noodzaak is 

om de melding nader te 

onderzoeken

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Hoofdstuk 5 Awb

Cliënt SZMH breed

Anderen die mogelijk betrokken 

zijn bij de eventuele fraude 

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgelijke staat

Verrijking met alle gegevens die van 

belang zijn/samenhangen met de 

melding

IP-adressen

Consulent SZMH

of

Betreffend team SZMH

Nee

Fraude onderzoek College B&W 
Het nader onderzoeken van een 

fraudemelding of -signaal

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Hoofdstuk 5 Awb

Cliënten SZMH breed

Anderen die mogelijk betrokken 

zijn bij de eventuele fraude

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgelijke staat

Strafbare feiten

Alle gegevens die van belang zijn

Consulent SZMH

of

Betreffend team SZMH

Nee

Internetonderzoek College B&W 
Het nader onderzoeken van een 

fraudemelding of -signaal

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Hoofdstuk 5 Awb

Cliënt SZMH breed

Anderen die mogelijk betrokken 

zijn bij de eventuele fraude

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgelijke staat

Strafbare feiten

Alle gegevens die van belang zijn

Consulent SZMH

of

Betreffend team SZMH

Nee

Bevolkingscontroleur College B&W 
Het onderzoeken of een 

inschrijving bij BRP rechtmatig is

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Hoofdstuk 5 Awb

Ingeschrevene in BRP 

Maastricht

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

N.v.t. Team bevolking Nee

Leerlingvervoer College B&W 

Het beoordelen van een aanvraag 

voor leerlingvervoer

Eventueel bepalen hoogte 

tegemoetkoming

Bepalen hoogte eigen bijdrage

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

* artikel 6 lid 1 sub a AVG

artikel 4 van de Onderwijswet

Verordening leerlingvervoer 

SZMH

Nee



Boete of waarschuwing College B&W 

Het beoordelen van de schending 

van de inlichtingenplicht

Het opleggen van een 

waarschuwing of boete

Het bepalen van de hoogte van de 

bestuurlijke boete

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 5:4 Awb

artikel 18a PW

artikel 20a IOAW/IOAZ

(ex)Cliënt PW/IOAW/IOAZ/Bbz

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum- en plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

 

Persoonlijke omstandigheden:

Toerekeningsvatbaarheid en 

toestand van de cliënt ten tijde van 

schending of ten tijde van het 

vastleggen boete

bv: drugsgebruik, verslaving

Consulent SZMH Nee

Bezwaar Sociaal Domein:

PW

IOAW

IOAZ

Bbz

Bijzondere Bijstand

Minimaregelingen

Kortingsregelingen

Wmo

Jeugd

Leerlingenvervoer

Wko

College B&W 

Het beoordelen van de 

rechtmatigheid van het primaire 

besluit waartegen bezwaar is 

aangetekend

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Hoofdstuk 6 en 7 Awb

Bezwaarmaker 

Overige belanghebbenden

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer

BSN

Gezondheidsgegevens

Medisch (lich./psych.) advies

Arbeidsdeskundig advies

Strafrechtelijke- en justitiële 

gegevens

Extern adviseurs

Uitvoering SZMH

Gemachtigden door cliënt

(secretaresse) Wethouder

Advocaat

Nee

(hoger) Beroep Sociaal 

Domein:

PW

IOAW

IOAZ

Bbz

Bijzondere Bijstand

Minimaregelingen

Kortingsregelingen

Wmo

Jeugd

Leerlingenvervoer

Wko

College B&W 
Het vertegenwoordigen van de 

gemeente in rechte

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Hoofdstuk 6 en 7 Awb

Persoon die (hoger) beroep 

instelt tegen 

bezwaarschriftbeslissing of 

beslissing rechtbank

Overige belanghebbenden

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer

BSN

Beroepschrift

Rechtbank

Centrale Raad van Beroep

Raad van State

Uitvoering SZMH

Nee

Klager

(kan in principe iedere burger 

zijn, in de praktijk meestal cliënt 

SZMH)

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Contactgegevens:

Telefoonnummer

e-mailadres

Gegevens andere personen/relaties 

van de klager indien relevant voor de 

klacht

BSN

Ras of etnische afkomst

Politieke opvattingen

Religieuze of levensbeschouwelijke 

overtuiging

Sexsuele identiteit en orientatie

Medewerker SZMH
Naam

Team

Gemachtigde

NAW

Geslacht

Contactgegevens:

Telefoonnummer

e-mailadres

Klachten Sociaal Domein College B&W 

Het behandelen van een klacht 

betreffende organisatieonderdeel 

SZMH of een medewerker van 

SZMH

klachten over de kwaliteit van de 

dienstverlening:

informatieverstrekking

brieven en formulieren

wijze van afhandeling (niet 

inhoudelijk)

houding medewerker

postbezorging

organisatie

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 5 Verordening interne 

klachtbehandeling 

Hoofdstuk 9 Awb

Betrokken medewerker

Teammanager 

medewerker

Klachtencommissie

Directeur SZMH

Nee



Fysieke post College B&W
Het behandelen van de fysieke 

post
artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Cliënten

Bewindvoerders/mentor

Gemachtigde

Advocaat

Externe instanties

Alles wat nodig is voor beoordeling 

aanvraag of beantwoording vraag 

cliënt

Alles wat nodig is voor beoordeling 

aanvraag of beantwoording vraag 

cliënt

N.v.t. Nee

Verzenden (aangetekende) 

beschikkingen
College B&W 

Het verzendklaar maken en laten 

verzenden van (aangetekende) 

beschikkingen

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Cliënten

Bewindvoerders/mentor

Gemachtigde

Advocaat

Externe instanties

Basispersoonsgegevens:

NAW

Datum

Handtekening

Cliëntnummer N.v.t. Nee

Beantwoorden inkomende 

mails en verwerken bijlagen
College B&W 

Het beantwoorden van 

inkomende mails en registreren 

bijgevoegde stukken

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Cliënten

Bewindvoerders/mentor

Gemachtigde

Advocaat

Externe instanties

Bij cliënt die onvoldoende te traceren 

is: opvragen BSN en geboortedatum 

ter verificatie cliënt.

Afhankelijk van type document in 

bijlage: diverse persoonsgegevens.

BSN

Afhankelijk van type document in 

bijlage: diverse persoonsgegevens.

N.v.t. Nee

Digitale aanvragen bijzondere 

bijstand, declaratieregeling, 

tegemoetkoming aanvullende 

verzekering, 

vakantiemeldingen

College B&W 

Doorzetten van digitale aanvragen 

bijzondere bijstand, 

declaratieregeling, 

tegemoetkoming aanvullende 

verzekering, vakantiemeldingen

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Cliënten

Bewindvoerders/mentor

Gemachtigde Alles wat nodig is voor beoordeling 

aanvraag cliënt
N.v.t. Nee

Periodieke verklaringen College B&W 

Het verwerken van wijzigingen in 

inkomsten of andere wijzigingen 

in het kader van de Bijstand.

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

Cliënt

Bewindvoerders/mentor

Gemachtigde

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum

Contactpersoon

Inkomstenspecificatie, evt. andere 

gegevens die (wijziging in) situatie 

onderbouwen

N.v.t. Nee

Subsidie Europees Sociaal 

Fonds (ESF) actieve inclusie
College B&W 

Het afleggen van verantwoording 

ter verkrijging van de ESF subsidie

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG 

artikel 2 en 7 ESF regelgeving 

Brussel 2014-2020

arbeidsbelemmerde personen; 

jongeren tot en met 27 jaar; niet 

uitkeringsontvanger; persoon 

met uitkering > 6 maanden; 50 

plusser met een uitkering ; 

vreemdelingen 

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum

Contactpersoon

Adressen van dakloze personen

Financiële gegevens

Centrale projectleiding

ERAC

Agentschap SZW 

N.v.t.

Participatieverklaring College B&W 

Het laten kennisnemen en 

ondertekenen van de 

participatieverklaring

Het bepalen of iemand eigen 

bijdrageplichtig is

Het innen van de eigen bijdrage

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG 

Bijlage 7 van de Regeling 

Inburgering

Inburgeraar (alle burgers die in 

Nederland komen wonen en 

geen EU-nationaliteit hebben) 

uit Maastricht-Heuvelland van 

18-65 jaar

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

E-mailadres

N.v.t.

DUO (via portal)

Nee

Taakstelling College B&W 

Het huisvesten van 

vergunningshouder 

(statushouders)

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 7 en 10 Huisvestingswet

Statushouder uit Maastricht (in 

principe 18 jaar of ouder)

Basispersoonsgegevens:

Naam

Locatie AZC

Geslacht

Geboortedatum

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

e-mailadres

V-nummer (vreemdelingennummer)

PLE-nummer (plaatsingseenheid)

Huurcontract

Medische gegevens:

Beperkingen t.a.v. woning

Thuis in Limburg

COA (t.b.v. uitruil en 

huurovereenkomst)

Kredietbank Limburg

Nee



Maatschappelijke - en 

Juridische begeleiding
College B&W 

Maatschappelijke en juridische 

begeleiding van statushouders

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

artikel 18 Wet Inburgering

Statushouders uit Maastricht (in 

principe 18 jaar of ouder)

Basispersoonsgegevens:

Naam

Locatie AZC

Geslacht

Geboortedatum

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Contactgegevens:

Telefoonnummer

e-mailadres

V-nummer (vreemdelingennummer)

PLE-nummer (plaatsingseenheid)

Gezondheidsgegevens:

Beperkingen t.a.v. woning

Huurcontract

Stichting 

vluchtelingenwerk
Nee

Dwangsom en beroep College B&W 

Het behandelen van een 

ingebrekestelling in het kader van 

de Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG

§ 4.1.3.2 Awb 

Burger met een lopende 

aanvraag bij PW, IOAW, IOAZ, 

Bbz, Wmo, Jeugd of Onderwijs   

Basispersoonsgegevens:

NAW

Geslacht

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Cliëntnummer

BSN
N.v.t. Nee


