A
Naam
taak/soort
activiteiten

B
C
D
Naam verwerking Eindvera Verwerkingsdoeleinden
ntwoorde
lijke

E
Rechtmatige
grondslag

F
Uitleg

G
H
I
Categorieën van Bijzondere en Categorieën van
Persoonsgegeven gevoelige
Ontvangers
s
persoonsgegev
ens

1
Bedrijventerr Industrie- en
einen
bedrijfsterrein
inschrijving

College

Het behandelen van een
Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
inschrijving voor een industrieBoek 7, Bijzondere
of bedrijfsterrein
overeenkomsten

Bedrijventerr Industrie- en
einen
bedrijfsterrein
uitgifte

College

Het uitvoeren van de uitgifte
van industrie- en
bedrijfsterreinen

Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten

Cultuur

Kunst- of
museumobject
bruikleen

College

Het behandelen van een
aanvraag voor bruikleen van
een kunst- of museumobject

Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
Boek 7A, Bijzondere
overeenkomsten
(vervolg)

Cultuur

Kunstobject in
openbare ruimte
opdracht

College

Het uitvoeren van het
Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
verlenen van een opdracht
Boek 7A, Bijzondere
voor een cultureel kunstobject
overeenkomsten
in de openbare ruimte
(vervolg)

Basispersoonsgeg IBAN indien
evens; naam,
nodig
adres

College

Het behandelen van een
verzoek voor vestigen
(erf)pacht en het uitvoeren
van de heffing van (erf)pacht
Het beoordelen van een
aanvraag voor de
ingebruikgeving of verhuur
van een groenstrook of
andere gemeentelijke
gronden, opstellen en
beeindigen van een
gebruiks/verhuurovereenkom
st.
Het uitvoeren van een
grondaankoop door de
gemeente
Het aankopen van grond
waar het gemeentelijk
voorkeursrecht op rust

Basispersoonsgeg BSN of Kvk
evens; naam,
nummer
adres,woonplaats,
bedrijfsnaam
Basispersoonsgeg
evens;

2

3

Basispersoonsgeg
evens:
Familienaam,
voornamen, adres
Basispersoonsgeg
evens:
Familienaam,
voornamen, adres
Basispersoonsgeg
evens; naam,
adres

Geen

Gemeenten regio
(1-loket)

Geen

Dienstverlener
(notariskantoor)

Nee

Handmatig

Direct (Van
betrokkene)

IBAN indien
nodig

Aanvrager,
eigenaar
kunstobject
(meestal
gemeente).
Aanvrager,
eigenaar
kunstobject
(meestal
gemeente).
Pachtcommissie,
financien,
grondkamer

Nee

Handmatig

Direct

Nee

Handmatig

Direct

Nee

Handmatig

Direct

financien

Nee

Handmatig

Direct

Basispersoonsgeg Burgerservicenu financien, notaris
evens;
mmer

Nee

Handmatig

direct

Basispersoonsgeg Burgerservicenu financien, notaris
evens;
mmer

Nee

Handmatig

direct

Basispersoonsgeg Burgerservicenu financien
evens;
mmer

Nee

Handmatig

direct

Basispersoonsgeg Burgerservicenu financien, notaris
evens;
mmer

Nee

Handmatig

direct

Nee

Handmatig

Direct

Nee

Handmatig

direct

Nee

Handmatig

Direct

Nee

Handmatig

Direct

Nee

Handmatig

Direct

Nee

Handmatig

Direct

Nee

Handmatig

Direct

Nee

Handmatig

Direct

Nee

Handmatig

Direct, maar
ook uit kvk
en ook uit
onze eigen
systemen
(Burgerzake
n)
Direct, maar
ook uit kvk
en ook uit
onze eigen
systemen
(Burgerzake
n)
Direct, maar
ook uit kvk
en ook uit
onze eigen
systemen
(Burgerzake
n)

4

5
Grondzaken (Erf)pacht

6
Grondzaken Gemeentegrond
College
ingebruikgeving of
verhuur

7
Grondzaken Grond aankoop

College

Grondzaken Grond aankoop
met
voorkeursrecht

College

Grondzaken Grond huur

College

Grondzaken Grond ruiling

College

Grondzaken Grond verkoop

College

8

9

10

11

12
Grondzaken
13
Grondzaken
14
Grondzaken
15
Grondzaken
16
Grondzaken
17
Infrastructuu
r, Beheer en
Onderhoud
18
Infrastructuu
r, Beheer en
Onderhoud
19
Infrastructuu
r, Beheer en
Onderhoud

Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
Boek 5, Zakelijke
rechten en Boek 7
Bijzondere
Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten,

Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten;Wet
voorkeursrecht
gemeenten
Het uitvoeren van het huren Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
van grond
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Het uitvoeren van een ruiling Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
van grond door de gemeente
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten
Het beoordelen van de
Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
aanvraag voor de verkoop
Boek 7, Bijzondere
van gemeentegrond
overeenkomsten

J
K
L
Doorgifte Soort
Herkomst
aan
verwerking gegevens
derden
(landen
buiten
Nee
Handmatig Direct (Van
betrokkene)

Basispersoonsgeg Burgerservicenu financien, notaris
evens;
mmer;
documentnumm
er ID bewijs
Jachtrecht verhuur College
Het uitvoeren van de verhuur Overeenkomst Wet
Basispersoonsgeg Burgerservicenu financien
van het jachtrecht op
natuurbescherming;Jac evens;
mmer
gemeentegrond
htbesluit
Onteigeningsproce Gemeente Het uitvoeren van een
Wettelijke
Wet voorkeursrecht
Basispersoonsgeg Burgerservicenu
dure
raad
onteigeningsprocedure
verplichting
gemeenten;Onteigening evens;
mmer
swet
Recht van opstal College
Het behandelen van een
Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
Basispersoonsgeg Burgerservicenu financien, notaris
vestiging of ander
verzoek voor het vestigen
Boek 5, Zakelijke
evens;
mmer
zakelijk recht
van een recht van opstal
rechten
Verjaring grond
College
Het beoordeling van een
Wettelijke
Burgerlijk Wetboek
Basispersoonsgeg
beoordeling
melding van verjaring van
verplichting
Boek 3,
evens;
gemeentegrond
Vermogensrecht in het
Visrecht verhuur
College
Het uitvoeren van de verhuur Overeenkomst Visserijwet 1963
Basispersoonsgeg Burgerservicenu financien, Kamer
van het visrecht voor
evens
mmer; Kvkvoor Binnenvisserij
gemeentelijk water
nummer
Beschermde of
College
Het behandelen van een
Wettelijke
wet natuurbescherming Basispersoonsgeg Geen
Aanvrager
monumentale
melding van een wijziging van verplichting
evens: naam,
boom wijziging
een beschermde of
adres woonplaats.
melding
monumentale boom
Elektrisch
College
Het beoordelen van een
Wettelijke
Wegenverkeerswet
Basispersoonsgeg Geen
Aanvrager
oplaadpunt
aanvraag voor een elektrisch verplichting
1994;Besluit
evens: naam,
aanvraag
oplaadpunt
administratieve
adres woonplaats.
bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW)
Gemeentelijk pand College
Het uitvoeren van het beheer Contractuele Burgerlijk Wetboek
nvt
kvk nummer;
Contractant, afd
beheer en
en onderhoud van een
verplichting
Boek 7A, Bijzondere
btw-nummer,
Financien
onderhoud
gemeentelijk pand
overeenkomsten
IBAN-nummer
(vervolg)

20
Infrastructuu Gemeentelijk pand College
r, Beheer en ingebruikgeving
Onderhoud

Het beoordelen van een
aanvraag voor het gebruik
van een (deel van een)
gemeentelijk pand

Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
/contract
Boek 7A, Bijzondere
overeenkomsten
(vervolg)

Basispersoonsgeg indien bedrijf:
evens; naam,
kvk-nummer
adres woonplaats, BTW-nummer,
geboortedatum en - IBAN-nummer
plaats.

Contractant, evt
adviseur, afd
financien

Nee

Handmatig

Infrastructuu Gemeentelijk pand College
r, Beheer en verhuur
Onderhoud

Het opstellen en beëindigen
van een
verhuurovereenkomst voor
een gemeentelijk pand

Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
/contract
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten

Basispersoonsgeg indien bedrijf:
evens; naam,
kvk-nummer
adres woonplaats, BTW-nummer,
geboortedatum en - IBAN-nummer
plaats.
indien particulier
en tbv afd.
financien
burgerservicenu
mmer

Contractant, evt
adviseur en
makelaar, afd
Financien

Nee

Handmatig

21

22

A
B
C
Infrastructuu Gemeentelijk pand College
r, Beheer en verkoop
Onderhoud

D
E
F
Het uitvoeren van de verkoop Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
van een gemeentelijk pand
/contract
Boek 7, Bijzondere
overeenkomsten

Infrastructuu Nadeelcompensati College
r, Beheer en e verzoek
Onderhoud

Het beoordelen van een
verzoek om
nadeelcompensatie

Wettelijke
verplichting

Infrastructuu Pand aankoop
r, Beheer en
Onderhoud

College

Het uitvoeren van de
aankoop van een pand door
de gemeente

Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
/contract
Boek 7

Infrastructuu Pand huur
r, Beheer en
Onderhoud

College

Het uitvoeren van het huren
van een pand door de
gemeente

Overeenkomst Burgerlijk Wetboek
/contract
Boek 7

G
H
Basispersoonsgeg indien bedrijf:
evens; naam,
kvk-nummer
adres woonplaats, BTW-nummer,
geboortedatum en - IBAN-nummer
plaats.

I
Contractant,
adviseurs, notaris,
makelaar, afd.
Financien

Nee

J

K
Handmatig

Nee

Handmatig

Contractant,
adviseurs, notaris,
makelaar, Afd
Financien (ook tbv
verzekering)

Nee

Handmatig

Contractant,
adviseurs, notaris,
makelaar, Afd
Financien (ook tbv
verzekering)

Nee

Handmatig

Aanvrager

Nee

Handmatig

Direct

Aanvrager,
adviseurs

Nee

Handmatig

Direct, maar
ook uit kvk
en kadaster
en ook uit
onze eigen
systemen
(Burgerzake
n)

Contractant, afd
Financien

Nee

Handmatig

Direct, maar
ook uit kvk

23
Wet nadeelcompensatie Basispersoonsgeg Burgerservicenu Aanvrager
en schadevergoeding bij evens; naam,
mmer;Inkomens
onrechtmatige besluiten adres woonplaats. gegevens

L
Direct, maar
ook uit kvk
en ook uit
onze eigen
systemen
(Burgerzake
n)
Direct

24
Basispersoonsgeg indien bedrijf:
evens; naam,
kvk-nummer
adres woonplaats, BTW-nummer,
geboortedatum en - IBAN-nummer
plaats.

25

26
Infrastructuu
r, Beheer en
27 Onderhoud
Infrastructuu
r, Beheer en
Onderhoud

Rioolaansluitingsv College
ergunning
Verhuur
College
leegstaande
woning vergunning

28
Vastgoed

29

Kunstobject in
openbare ruimte
beheer en
onderhoud

College

Basispersoonsgeg indien bedrijf:
evens; naam,
kvk-nummer
adres woonplaats, BTW-nummer,
geboortedatum en - IBAN-nummer
plaats.
indien particulier
en tbv afd.
financien
burgerservicenu
mmer
Het beoordelen van een
Wettelijke
Wet
Basispersoonsgeg Burgerservicenu
aanvraag voor een
verplichting
milieubeheer;Woningwe evens; naam,
mmer
rioolaansluitingsvergunning
t;Bouwbesluit 2012
adres woonplaats.
Het behandelen van een
Wettelijke
Leegstandwet,
Basispersoonsgeg indien bedrijf:
aanvraag voor een
verplichting
Algemene Wet
evens; naam,
kvk-nummer
vergunning voor de verhuur
Bestuursrecht, evt
adres woonplaats, BTW-nummer,
van een leegstaande woning
Leegstandsverordening geboortedatum en - IBAN-nummer
of gebouw
plaats. Gegevens indien particulier
leegstaand adres en tbv afd.
financien
burgerservicenu
mmer. Soms
gegevens
betreffende
testament/erfrec
ht; soms
kadastrale
gegevens.
Het uitvoeren van het beheer Overeenkomst Contractuele
Geen
kvk nummer;
en onderhoud van een
verplichting
btw-nummer,
cultureel kunstobject in de
IBAN-nummer
openbare ruimte

Direct, maar
ook uit kvk
en kadaster
en ook uit
onze eigen
systemen
(Burgerzake
n)
Direct, maar
ook uit kvk
en kadaster
en ook uit
onze eigen
systemen
(Burgerzake
n)

