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Gemeente Naam Verwerking Naam Afdeling Doel van de verwerking Rechtmatige grondslag Uitleg grondslag Categorieën van betrokkenen Categorieën van persoonsgegevens Bewaartermijn Categorieën van ontvangers
Doorgifte aan een derde land of 

internationale organisatie?

De naam waaronder je de 

verwerking herkent

Zie namen van afdelingen in 

tabblad Naam Afdeling voor een 

consistente naamgeving

Wat is het doel van het proces / de 

verwerking
Wat is de rechtmatige grondslag

Licht de gekozen grondslag toe. Welke 

overeenkomst? Welke wettelijke verplichting

Over welke categorie betrokkenen gaat het? Bijvoorbeeld: 

Inwoners, Leerplichtigen, Bewoners

Welke categorien van persoonsgegevens 

worden gebruikt. Gebruik de categorien van tab 

blad Persoonsgegevens

Wat is de wettelijke 

bewaartermijn voor deze 

gegevens; specifieke verwijzing 

naar wettelijke grondslag

Over welke categorien ontvangers gaat het? 

Bijv. Dienstverlenerrs, opdrachtgevers, 

hulpverleners etc.

Gaat informatie naar een ander land / 

internationale organisatie en zo ja, 

welke?

Maasdriel Schade na ramp meldingen Team Beleid en Regie
Het behandelen van een melding van 

schade na een ramp
Wettelijke verplichting

Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware 

ongevallen;Besluit tegemoetkoming schade bij 

rampen

Inwoners en bedrijven NAW en beankgegevens Gemeente en Salvage Nee

Maasdriel
Aanvraag 

mantelzorgcompliment
Sociaal Domein

Behandelen van een aanvraag van 

zorgbehoeftigen om een compliment 

(financiele waardering) te geven aan 

mantelzorgers

Wettelijke verplichting
Artikel 9.1 Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Maasdriel 2018

Mantelzorgers van inwoners van de gemeente Maasdriel en 

aanvrager van het mantelzorgcompliment (dit is een inwoner van 

de gemeente Maasdriel)

Aanvrager: NAW, telefoonnummer, e-mailadres, 

BSN, financiële gegevens: IBAN + kopie bankpas 

of rekeningafschrift, gegevens voor gezondheid: 

op basis waarvan wordt zorg verleend, 

handtekening. Mantelzorger: NAW, 

telefoonnummer, e-mailadres, BSN, wat doet de 

mantelzorger, wat is diens relatie tot de 

aanvrager, handtekening

Aanvrager Nee

Maasdriel
Betaalopdracht beschikking 

mantelzorgcompliment
Sociaal Domein

Zorgen dat iedereen die een positieve 

beschikking heeft gekregen op de 

aanvraag mantelzorgcompliment dat 

die de betaling ontvangen

Wettelijke verplichting
Artikel 9.1 Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Maasdriel 2018

Mantelzorgers van inwoners van de gemeente Maasdriel en 

aanvrager van mantelzorgcompliment (is een inwoner van de 

gemeente Maasdriel)

NAW, financiële gegegevens: IBAN en 

tenaamstelling bankrekening.
Aanvrager Nee

Maasdriel
Bijzondere bijstand | Minima 

beleid
Sociaal Domein Verlenen van bijzondere bijstand

Wettelijke verplichting + 

Beleidsregels bijzondere bijstand 

2018 Bommelerwaard

Artikelen 7 lid 1 onder b, 11 en 35 Participatiewet, 

Artikel 4:81 lid 1 Algemene wet bestuursrecht.
Inwoners

NAW, BSN, financiële gegevens: inkomen + IBAN 

+ tenaamstelling bankrekening + vermogen 

(kenteken van auto), gezinssamenstelling. 

Persoonsgegevens partner: met aantal kinderen

De aanvrager: inwoner en eventueel diens 

bewindvoerder
Nee

Maasdriel
Bijzondere bijstand | Minima 

beleid, betaling
Sociaal Domein

Betaling van toegewezen bijzondere 

bijstand

Wettelijke verplichting + 

Beleidsregels bijzondere bijstand 

2018 Bommelerwaard

Artikelen 7 lid 1, onder b, 11 en 35 Participatiewet. 

Artikel 4:81 lid 1 Algemene wet bestuursrecht. 
Inwoners gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

NAW, financiële gegevens: IBAN + tenaamstelling 

bankrekening + inkomen + vermogen (kenteken), 

beslissing + onderbouwing, BSN, 

gezinssamenstelling. Persoonsgegevens partner:

Aanvrager Nee

Maasdriel
Bijzondere bijstand | 

Individuele inkomenstoeslag
Sociaal Domein

Betaling van toegewezen individuele 

inkomenstoeslag
Wettelijke verplichting

Artikel 8 lid 1, aanhef en onder b, artikel 8 lid 2 

Participatiewet. Artikel 36 Patricipatiewet
Inwoners gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

NAW, BSN, financiële gegevens: inkomen + IBAN 

+ tenaamstelling bankrekening + vermogen: 

kenteken, gezinssamenstelling, 

persoonsgegevens partner:  

De aanvrager: inwoner of bewindvoerder Nee

Maasdriel

Bijzondere bijstand | 

Individuele inkomenstoeslag, 

betaling

Sociaal Domein
Betaling van toegewezen individuele 

inkomenstoeslag
Wettelijke verplichting

Artikel 8 lid 1 onder b, artikel 8 lid 2 en artikel 36 

Participatiewet 
Inwoners gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

NAW, BSN, financiële gegevens: IBAN + 

tenaamstelling bankrekening + inkomen + 

vermogen: kenteken, beslissing + onderbouwing, 

gezinssamenstelling, persoonsgegevens partner: 

Aanvrager Nee

Maasdriel
Bijzondere bijstand | 

Maatschappelijke participatie 
Sociaal Domein

Bevorderen van deelname aan 

maatschappelijke activiteiten door een 

financiele bijdrage in de kosten te 

verstrekken

Wettelijke verplichting

Artikel 2 Verordening maatschappelijke participatie 

Maasdriel 2018 jo. artikel 149 Gemeentewet. 

Artikel 35 Participatiewet

Inwoners gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

NAW, BSN, financiële gegevens: inkomen + IBAN 

+ tenaamstelling bankrekening + vermogen: 

kenteken, gezinssamenstelling, partnergegevens. 

De aanvrager: inwoner of bewindvoerder Nee

Maasdriel

Bijzondere bijstand | 

Maatschappelijke participatie, 

betaling 

Sociaal Domein
Betaling van toegewezen 

maatschappelijke participatie
Wettelijke verplichting

Artikel 2 Verordening maatschappelijke participatie 

Maasdriel 2018 jo. artikel 149 Gemeentewet. 

Artikel 35 Participatiewet

Inwoners gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

NAW, BSN, financële gegevens: IBAN + 

tenaamstelling bankrekening + inkomen + 

vermogen: kenteken, beslissing + onderbouwing, 

gezinssamenstelling, partnergegevens. 

De aanvrager: inwoner of bewindvoerder Nee

Maasdriel

Collectieve aanvullende 

ziektekostenverzekering 

participatie premiekorting 

en/of eigen risico

Sociaal Domein

Beoordeling of inwoner in aanmerking 

komt voor een korting in de 

aanvullende 

ziektekostenverzekeringspremie

Wettelijke verplichting Artikel 35 lid 3 Participatiewet Inwoners gemeenten Maasdriel en Zaltbommel NAW, BSN, financiële gegevens: inkomen Zorgverzekeraar: Menzis Nee

Maasdriel

Maatschappelijke 

ondersteuning | Begeleiding 

volwassenen

Sociaal Domein

Inschatting maken van de persoonlijke 

omstandigheden. Bij psychische en 

sociale problemen, situatiebreed 

beoordelen om zo specifieke hulp in te 

kunnen zetten.

Wettelijke verplichting

Artikel 2.3.2. lid 4b en 4e en Artikel 2.3.1 Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 

2.3.2 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Inwoners gemeente Maasdriel

NAW, BSN, geboortedatum, e-

mailadres, telefoonnummer, burgerlijke staat, 

Gezondheidsgegevens: geestelijke + lichamelijke 

+ sociale gezondheid + historie van 

hulpverlening, woonsituatie, gezinssituatie, 

voogdijschap, persoonsgegevens kinderen, 

persoonsgegevens partner (inclusief BSN).

Inwoner, gezinslid, huisarts/Praktijk 

ondersteuner huisarts, Politie, Woningbouw, 

Werkzaak Rivierenland, Bewindvoerder, 

Slachtofferhulp, Vluchtelingenwerk, Veilig Thuis 

of zorgverlener en/of de GGD

Nee

Maasdriel Jeugdzorg Sociaal Domein

Advies en bemiddeling verlenen aan 

jeugdigen en/of hun ouders die 

behoefte hebben aan advies en hulp bij 

opgroei- en opvoedingsproblemen en 

psychische problemen en stoornissen.

Wettelijke verplichting Artikelen 2.3 en 2.4 Jeugdwet Inwoners gemeente Maasdriel

NAW, BSN, geboortedatum, e-mailadres, 

telefoonnummer, burgerlijke staat, ouders, 

gezondheidsgegevens: geestelijke + lichamelijke + 

sociale gezondheid + historie van hulpverlening, 

woonsituatie, gezinssituatie, voogdijschap, 

 persoonsgegevens kinderen, persoonsgegevenes 

partner inclusief BSN. 

Inwoner, gezinslid, 

huisarts/Praktijkondersteuner huisarts, Politie, 

Woningbouw, Werkzaak Rivierenland, 

Slachtofferhulp, Vluchtelingenwerk, Veilig Thuis, 

School, zorgverlener en/of de GGD

Nee

Maasdriel
Dossiervoering 

schuldhulpverlening
Sociaal Domein

Alle gegevens inzake de 

schuldhulpverlening van een inwoner 

bij elkaar bewaren; dossiervoering

Wettelijke verplichting + 

Beleidsplan integrale 

schuldhulpverlening 2018-2021

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Alle inwoners van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel die in 

de regeling van de gemeentelijke schuldhulpverlening vallen

NAW, BSN, geboortedatum, geboorteplaats, 

telefoonnummer, financiële gegevens: schulden, 

IBAN, inkomen

Aanvrager Nee

Maasdriel Schuldhulpverlening Sociaal Domein

Alle informatie ten behoeve van het 

dossier inzake de schuldhulpverlening 

van een inwoner vast te leggen.

Wettelijke verplichting + 

Beleidsplan integrale 

schuldhulpverlening 2018-2021

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Alle inwoners van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel die in 

de regeling van de gemeentelijke schuldhulpverlening vallen, als 

een inwoner verhuist na een succesvolle schuldhulpregeling dan 

blijft de verantwoordelijkheid bij deze gemeente liggen, verhuist de 

inwoner voordat er een succesvolle schuldhulpverlening is, dan 

gaat de verantwoordelijkheid over naar de nieuwe gemeente. 

NAW, BSN, geboortedatum, geboorteplaats, 

telefoonnummer,  financiële gegevens: schulden 

+ IBAN + tenaamstelling bankrekening + 

inkomsten + uitgaven, arbeidsgegevens: naam 

werkgever + type dienstverband

Inwoner gemeenten Maasdriel of Zaltbommel, 

schuldeisers
Mogelijk, schuldeisers in het buitenland

Maasdriel Huishoudelijke hulp Sociaal Domein

Indiceren of er een medische noodzaak 

is om huishoudelijke hulp te 

verstrekken, dit zodat iemand weer 

zelfredzaam is.

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 

4.1 jo. artikel 4.8 Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Maasdriel 2018, Hoofdstuk 2 

Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Maasdriel 2018

Inwoners gemeente Maasdriel

BRP-controle, NAW, BSN, geboortedatum, 

telefoonnummer, informatie of er nog meerdere 

mensen op het adres wonen (kinderen, partner), 

korte aanmelding inclusief medische gegevens.

Zorgaanbieder (CorrectZorg, BeterZorg, 

BrabantZorg, STMR, Stichting Maatzorg de 

Betuwe, T-Zorg)

Nee

Maasdriel Vervoersvoorziening Sociaal Domein

Indiceren of er een medische noodzaak 

is om een vervoersvoorziening te 

verstrekken, dit zodat iemand zich 

zelfstandig kan bewegen/kan 

participeren in de maatschappij

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 

4.1 jo. artikel 4.7 Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Maasdriel 2018, hoofdstuk 2 

Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Maasdriel 2018

Inwoners gemeente Maasdriel

BRP-controle, NAW, BSN, geboortedatum, 

telefoonnummer, informatie of er nog meerdere 

mensen op het adres wonen (kinderen, partner), 

korte aanmelding inclusief medische gegevens.

Zorgaanbieder (Welzorg); wordt in 2019 

openhuisconstructie
Nee
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Gemeente Naam Verwerking Naam Afdeling Doel van de verwerking Rechtmatige grondslag Uitleg grondslag Categorieën van betrokkenen Categorieën van persoonsgegevens Bewaartermijn Categorieën van ontvangers
Doorgifte aan een derde land of 

internationale organisatie?

De naam waaronder je de 

verwerking herkent

Zie namen van afdelingen in 

tabblad Naam Afdeling voor een 

consistente naamgeving

Wat is het doel van het proces / de 

verwerking
Wat is de rechtmatige grondslag

Licht de gekozen grondslag toe. Welke 

overeenkomst? Welke wettelijke verplichting

Over welke categorie betrokkenen gaat het? Bijvoorbeeld: 

Inwoners, Leerplichtigen, Bewoners

Welke categorien van persoonsgegevens 

worden gebruikt. Gebruik de categorien van tab 

blad Persoonsgegevens

Wat is de wettelijke 

bewaartermijn voor deze 

gegevens; specifieke verwijzing 

naar wettelijke grondslag

Over welke categorien ontvangers gaat het? 

Bijv. Dienstverlenerrs, opdrachtgevers, 

hulpverleners etc.

Gaat informatie naar een ander land / 

internationale organisatie en zo ja, 

welke?

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Maasdriel Rolstoelvoorziening Sociaal Domein

Indiceren of het medisch noodzakelijk 

is om een rolstoelvoorziening te 

verstrekken, dit zodat iemand zich 

zelfstandig kan bewegen/kan 

participeren in de maatschappij.

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 

5.9 Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Maasdriel 2018, Hoofdstuk 2 Verordening 

maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2018

Inwoners gemeente Maasdriel

BRP-controle, NAW, BSN, geboortedatum, 

telefoonnummer, informatie of er nog meerdere 

mensen op het adres wonen (kinderen, partner), 

korte aanmelding inclusief medische gegevens.

Zorgaanbieder (Welzorg); wordt in 2019 

openhuisconstructie
Nee

Maasdriel Woonvoorzieningen Sociaal Domein

Indiceren of het medisch noodzakelijk 

is om een woonvoorziening te 

verstrekken.

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 

artikelen 4.1 en 4.2 Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Maasdriel 2018, Hoofdstuk 2 

Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Maasdriel 2018.

Inwoners gemeente Maasdriel

BRP-controle, NAW, BSN, geboortedatum, 

telefoonnummer, informatie of er nog meerdere 

mensen op het adres wonen (kinderen, partner), 

korte aanmelding inclusief medische gegevens.

Zorgaanbieder (koopwoning zelf contact 

opnemen om twee offertes bij twee 

verschillende leveranciers op te vragen; bij 

huurwoning, dan wordt de woonstichting op de 

hoogte gebracht en moeten zij twee offertes bij 

twee verschillende leveranciers opvragen)

Nee

Maasdriel Dagbesteding Sociaal Domein

Indiceren of het medisch noodzakelijk 

is om een dagvoorziening te 

verstrekken. Dit om te participeren in 

de maatschappij, een zinvolle 

dagbesteding met structuur en het 

ontlasten van de mantelzorger

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 

5.2 lid 1 onder d Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Maasdriel 2018, Hoofdstuk 2 

Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Maasdriel 2018.

Inwoners gemeente Maasdriel

BRP-controle, NAW, BSN, geboortedatum, 

telefoonnummer, informatie of er nog meerdere 

mensen op het adres wonen (kinderen, partner), 

korte aanmelding inclusief medische gegevens.

Zorgaanbieder (STMR, BrabantZorg) Nee

Maasdriel
Informatieuitwisseling met 

CAK
Sociaal Domein

Gegevensoverdracht ten behoeve van 

de eigen bijdrage voor 

persoonsgebonden budget, 

scootmobiel, trap- en tillift en 

woonvoorzieningen.

Wettelijke verplichting

Artikel 5.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015, Artikel 5.2.1 Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015, Hoofdstuk 6 Verordening 

maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2018

Inwoners gemeente Maasdriel CAK Nee

Maasdriel
Informatieuitwisseling met 

Sociale Verzekeringsbank
Sociaal Domein

Gegevensoverdracht ten behoeve van 

het persoonsgebonden budget.
Wettelijke verplichting

Artikel 5.1.4 Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015, Artikel 5.2.1 Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015, artikel 5.15 Verordening 

maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2018

Inwoners gemeente Maasdriel SVB Nee

Maasdriel Mutaties doorvoeren Sociaal Domein

Bijhouden van overlijden en 

verhuizingen, om zo de gegevens up-to-

date te houden.

Uitvoering van een overeenkomst Beschikking WMO cq Beschikking Jeugd Inwoners gemeente Maasdriel Klantgegevens (NAW, overlijdensdatum) GWS4All Nee

Maasdriel Gevolg mutaties Sociaal Domein

De zorg wordt stopgezet of 

overgenomen door een andere 

gemeente. Voorzieningen worden 

opgehaald of door de andere 

gemeente overgenomen; de 

zorgverantwoordelijkheid dient bij de 

juiste gemeente te liggen.

Uitvoering van een overeenkomst Beschikking WMO, Beschikking Jeugd Inwoners gemeente Maasdriel
Alleen wijziging wordt doorgegeven (adres of 

overlijden)

Zorgverleners, Woningbouw, leverancier van 

producten
Nee

Maasdriel
Eindbeschikking naar 

aanleiding van mutatie
Sociaal Domein

Zorgverantwoordelijkheid bij de juiste 

gemeente of zorgverantwoordelijkheid 

stopzetten

Uitvoering van een overeenkomst Beschikking WMO, Beschikking Jeugd Inwoners gemeente Maasdriel
NAW, welke voorziening wordt beëindigd (en 

welke voorziening bestonden er)
Klant of naar correspondentieadres Nee

Maasdriel Jeugdhulpmelding door derde Sociaal Domein

Het behandelen van een 

jeugdhulpmelding door een derde 

gedaan; de derde kan een professional 

zijn

Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 

Hoofdstuk 2 Jeugdwet, Hoofdstuk 2 Verordening 

maatschappelijke ondersteuning 2018

Jeugdigen en/of hun vertegenwoordigers wonend in de gemeente 

Maasdriel

Bij melding: Derde: NAW, telefoonnummer, e-

mailadres. Jeugdige: NAW, geboortedatum. 

Vertegenwoordigers jeugdige: NAW. Bij 

onderzoek: Jeugdige: NAW, geboortedatum, 

geslacht, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, 

verblijfsadres, nationaliteit, beheersing 

Nederlandse taal (tolk nodig?), verblijfsstatus, 

leefsituatie. Gezinsleden: naam, geboortedatum 

en geslacht. Ouders/gezaghebbenden: NAW, 

telefoonnummer, e-mailadres en BSN. 

Gezinssamenstelling, woonsituatie, Gegevens 

over gezonsheid: lichamelijke of verstandelijke 

beperking + psychiatrische problemen + 

verslavingen + huisarts, hulpverleners of 

instanties die betrokken zijn, Financiële 

gegevens: schulden + achterstanden, Sociaal 

functioneren: vrienden + karaktereigenschappen 

+ eenzaamheid, Praktisch functioneren: 

computervaardigheden + overzicht + rechten, 

Dagbesteding: studie + werk

Jeugdige en/of diens vertegenwoordigers Nee

Maasdriel
Jeugdhulpmelding 

spoedeisend
Sociaal Domein

Het behandelen van een spoedeisende 

melding voor jeugdhulp
Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 

Hoofdstuk 2 Jeugdwet, Hoofdstuk 2 Verordening 

maatschappelijke ondersteuning 2018

Jeugdigen en/of hun vertegenwoordigers wonend in de gemeente 

Maasdriel

Jeugdige: NAW, geboortedatum, geslacht, BSN, 

telefoonnummer, e-mailadres, verblijfsadres, 

nationaliteit, beheersing Nederlandse taal (tolk 

nodig?), verblijfsstatus, leefsituatie. Gezinsleden: 

naam, geboortedatum en geslacht. 

Ouders/gezaghebbenden: NAW, 

telefoonnummer, e-mailadres en BSN. 

Gezinssamenstelling, woonsituatie, Gegevens 

over gezonsheid: lichamelijke of verstandelijke 

beperking + psychiatrische problemen + 

verslavingen + huisarts, hulpverleners of 

instanties die betrokken zijn, Financiële 

gegevens: schulden + achterstanden, Sociaal 

functioneren: vrienden + karaktereigenschappen 

+ eenzaamheid, Praktisch functioneren: 

computervaardigheden + overzicht + rechten, 

Dagbesteding: studie + werk

Jeugdige en/of diens vertegenwoordigers Nee
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De naam waaronder je de 
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39

Maasdriel
Jeughulpverleningsplan 

hercontrole
Sociaal Domein

Het uitvoeren van een hercontrole van 

een jeugdhulpverleningsplan
Wettelijke verplichting

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 

Hoofdstuk 2 Jeugdwet, Hoofdstuk 2 Verordening 

maatschappelijke ondersteuning 2018

Jeugdigen en/of hun vertegenwoordigers wonend in de gemeente 

Maasdriel

Jeugdige: NAW, geboortedatum, geslacht, BSN, 

telefoonnummer, e-mailadres, verblijfsadres, 

nationaliteit, beheersing Nederlandse taal (tolk 

nodig?), verblijfsstatus, leefsituatie. Gezinsleden: 

naam, geboortedatum en geslacht. 

Ouders/gezaghebbenden: NAW, 

telefoonnummer, e-mailadres en BSN. 

Gezinssamenstelling, woonsituatie, Gegevens 

over gezonsheid: lichamelijke of verstandelijke 

beperking + psychiatrische problemen + 

verslavingen + huisarts, hulpverleners of 

instanties die betrokken zijn, Financiële 

gegevens: schulden + achterstanden, Sociaal 

functioneren: vrienden + karaktereigenschappen 

+ eenzaamheid, Praktisch functioneren: 

computervaardigheden + overzicht + rechten, 

Dagbesteding: studie + werk

Jeugdige en/of diens vertegenwoordigers Nee

Maasdriel
Schuldhulpverlening 

aanvragen
Sociaal Domein

Een aanvraag voor schuldhulpverlening 

in behandeling nemen.

Wettelijke verplichting + 

Beleidsplan Integrale 

Schuldhulpverlening 2018-2021

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Inwoners gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

Aanvrager: NAW, geboortedatum, 

telefoonnummer, e-mailadres, kinderen, BSN, 

burgerlijke staat, etniciteit (wordt meestal niet 

ingevuld), type en hoogte van de schulden 

Partner (alleen bij gezamenlijke aanvraag): NAW, 

geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, 

BSN. Kinderen: naam, leeftijd, thuiswonend of 

niet

Aanvrager Nee

Maasdriel

Schuldhulpverlening 

activiteiten ter nazorg 

hulpverleningstrajecten

Sociaal Domein

Het uitvoeren van activiteiten ter 

nazorg van een traject 

schuldhulpverlening teneinde te 

voorkomen dat er opnieuw schulden 

ontstaan

Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Wettelijke 

grondslag + Beleidsplan Integrale 

Schuldhulpverlening 2018-2021

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Inwoners gemeenten Maasdriel en Zaltbommel
NAW, geboortedatum, telefoonnummer, e-

mailadres
Budgetcoach Nee

Maasdriel
Schuldhulpverlening herijking 

betaalplannen
Sociaal Domein

Het uitvoeren van de hercontrole van 

het betaalplan schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Wettelijke 

grondslag + Beleidsplan Integrale 

Schuldhulpverlening 2018-2021

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Inwoners gemeenten Maasdriel en Zaltbommel
NAW, Financiële gegevens: schulden + 

inkomensten + uitgaven

Aanvrager/klant, eventueel diens 

bewindvoerder
Nee

Maasdriel
Schuldhulpverlening 

beschikking
Sociaal Domein

Het geven van een beschikking naar 

aanleiding van de beoordeling van een  

schuldhulpverleningsvraag

Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Wettelijke 

grondslag + Beleidsplan Integrale 

Schuldhulpverlening 2018-2021

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Inwoners gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

NAW, Financiële gegevens: aanvraagdatum 

schuldhulpverlening, datum informatie- en 

adviesgesprek, het besluit met eventueel het 

vervolgtraject

Klant, eventueel diens bewindvoerder Nee

Maasdriel
Beëindiging 

schuldhulpverleningstraject
Sociaal Domein

Het schuldhulpverleningstraject 

beëindigen, aan het einde van het 

traject

Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Wettelijke 

grondslag + Beleidsplan Integrale 

Schuldhulpverlening 2018-2021

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Inwoners gemeenten Maasdriel en Zaltbommel NAW, Financiële gegevens: schulden Aanvrager, bewindvoerder en schuldeisers Nee

Maasdriel
Aanvraag 

jeugdhulpverlening/jeugdzorg
Sociaal Domein

Het verwerken van een aanvraag voor 

jeugdhulpverlening of jeugdzorg en het 

zorgen voor de juiste en volledige 

gegevens om de aanvraag voor 

jeugdhulpverlening of jeugdzorg in 

behandeling te nemen 

Wettelijke verplichting
Artikelen 2.3 en 2.4 Jeugdwet en de Verodening 

maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2018
Inwoners gemeente Maasdriel

Jeugdige: NAW, geboortedatum, geslacht, BSN, 

telefoonnummer, e-mailadres, verblijfsadres, 

nationaliteit, beheersing Nederlandse taal (tolk 

nodig?), verblijfsstatus, leefsituatie. Gezinsleden: 

naam, geboortedatum en geslacht. 

Ouders/gezaghebbenden: NAW, 

telefoonnummer, e-mailadres en BSN. 

Gezinssamenstelling, woonsituatie, Gegevens 

over gezonsheid: lichamelijke of verstandelijke 

beperking + psychiatrische problemen + 

verslavingen + huisarts, hulpverleners of 

instanties die betrokken zijn, Financiële 

gegevens: schulden + achterstanden, Sociaal 

functioneren: vrienden + karaktereigenschappen 

+ eenzaamheid, Praktisch functioneren: 

computervaardigheden + overzicht + rechten, 

Dagbesteding: studie + werk

Jeugdige en/of diens vertegenwoordigers Nee

Maasdriel
Behandeling verzoek om 

jeugdhulpverlening/jeugdzorg
Sociaal Domein

Het behandelen van een verzoek tot 

jeugdhulpverlening of jeugdzorg
Wettelijke verplichting

Artikelen 2.3 en 2.4 Jeugdwet en de Verodening 

maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2018
Inwoners gemeente Maasdriel

NAW, BSN, Geboortedatum, E-mailadres, 

Telefoonnummer, Gegevens over gezondheid: 

geestelijke en lichamelijke gezondheid + 

Zorgverzekeraar + Aanwezigheid PGB + 

Hulpmiddel, Arbeidsrelatie,  opleiding, 

Taalbelemmering, Financiële gegevens: inkomen 

+ vermogen + PGB), Huisvesting

Jeugdige en/of diens vertegenwoordigers Nee

Maasdriel
Afhandeling verzoek om 

jeugdhulpverlening/jeugdzorg
Sociaal Domein

Het maken van een beschikking naar 

aanleiding van de aanvraag voor 

jeugdhulpverlening/jeugdzorg

Wettelijke verplichting
Artikelen 2.3 en 2.4 Jeugdwet en de Verodening 

maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2018
Inwoners gemeente Maasdriel Zorgaanbieder Nee

Maasdriel
Bijzondere bijstand | 

overbruggingsuitkering
Sociaal Domein

Beoordeling aanvraag 

overbruggingsuitkering voor 

statushouders die in de gemeente 

gehuisvest worden

Wettelijke verplichting
Artikel 11 Participatiewet, artikel 4:81 lid 1 

Algemene wet bestuursrecht

Statushouders die gehuisvest worden in de gemeenten Maasdriel 

en Zaltbommel

NAW, BSN, financiële gegevens: IBAN + 

tenaamstelling bankrekening + inkomen, 

verblijfspas statushouders, inschrijving BRP.

Blijft binnen de gemeente Nee

Maasdriel
Bijzondere bijstand | 

Inrichtingskrediet
Sociaal Domein

Beoordeling inrichtingskrediet voor 

statushouders die in de gemeente 

gehuisvest worden

Wettelijke verplichting
Artikel 11 Participatiewet, artikel 4:81 lid 1 

Algemene wet bestuursrecht

Statushouders die gehuisvest worden in de gemeenten Maasdriel 

en Zaltbommel

NAW, BSN, financiële gegevens: IBAN + 

tenaamstelling bankrekening + inkomen, 

verblijfspas statushouders, inschrijving BRP.

Blijft binnen de gemeente Nee
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Maasdriel Peutertoeslag Sociaal Domein
Beoordelen van een aanvraag 

peutertoeslag
Wettelijke verplichting

Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht + artikel 147 

Gemeentewet jo. Verordening Peutertoeslag 

gemeente Maasdriel

Inwoners gemeente Maasdriel

NAW ouders en kinderen, financiële gegevens: 

inkomensverklaring Belastingdienst + IBAN + 

tenaamstelling bankrekening, contract 

peuteropvang: ouder(s)/verzorger(s) NAW, BSN, 

geboortedatum, financiële gegevens: IBAN + 

tenaamstelling bankrekening, handtekening, 

kind(eren): NAW, BSN, geboortedatum. Welke 

dagen kinderopvang, financiële gegevens: 

uurtarief en totaalbedrag te betalen per maand.

Aanvrager Nee

Maasdriel Huisvesting statushouders Sociaal Domein Voldoen aan de taakstelling Wettelijke verplichting Artikelen 28, 29 en 30 Huisvestingswet 2014
Statushouders die op de wachtlijst staan voor Zaltbommel en 

Maasdriel

Inkomstenverklaring (hoeveel geld van het COA), 

IBAN, NAW, geboortedatum, gezinshereniging 

wel/niet, V-nummer, BSN, nationaliteit, land van 

herkomst, geloofsovertuiging, sociaal medische 

informatie, LIJST COA

COA, Vluchtelingenwerk, woningbouw Nee

Maasdriel
Aanvraag WMO voorziening 

kortdurend verblijf
Sociaal Domein Het ontlasten van de mantelzorger Wettelijke verplichting Inwoners gemeente Maasdriel

NAW, BSN, geboortedatum, e-mailadres, 

telefoonnummer, burgerlijke staat, 

gezondheidsgegevens: geestelijk + lichamelijk 

+sociale gezondheid + historie van hulpverlening 

(als dit noodzakelijk is voor de indicatie), 

woonsituatie, gezinssituatie

Klant en zorgaanbieder (welke zorg en hoe 

lang). Eventueel ondersteuningsplan naar de 

klant zelf

Nee

Maasdriel Ondersteuningsvraag melding Sociaal Domein
Het behandelen van een melding van 

een ondersteuningsvraag
Afspraak binnen de gemeente Inwoners gemeente Maasdriel

Melder krijgt alleen eigen gegevens, afhankelijk 

van type melding wordt verdere actie 

ondernomen. Gegevens van de melder worden 

niet bekend gemaakt bij de betrokken inwoner

Nee

Maasdriel
PGB Zorgovereenkomst 

beoordeling
Sociaal Domein

Het beoordelen of iemand zelf in staat 

is om een PGB te beheren, weet 

iemand hoe met de SVB om te gaan?

Wettelijke verplichting Inwoners gemeente Maasdriel

NAW, BSN, geboortedatum, e-mailadres, 

telefoonnummer, burgerlijke staat, 

gezondheidsgegevens: geestelijk + lichamelijk 

+sociale gezondheid + historie van hulpverlening 

(als dit noodzakelijk is voor de indicatie), 

woonsituatie, gezinssituatie

SVB (beschikking), klant (beschikking en 

ondersteuningsplan)
Nee

Maasdriel
Meervoudige 

ondersteuningsvraag
Sociaal Domein

Indiceren of er een medische noodzaak 

is om een meervoudige 

ondersteuningsvraag in behandeling te 

nemen

Wettelijke verplichting Inwoners gemeente Maasdriel

BRP-controle, NAW, BSN, geboortedatum, 

telefoonnummer, informatie of er nog meerdere 

mensen op het adres wonen (kinderen, partner), 

korte aanmelding inclusief medische gegevens

Zorgaanbieder, klant zelf Nee

Maasdriel Aanvraag leerlingenvervoer Sociaal Domein

Dat het bij de gemeente bekend is wie 

in aanmerking komt voor een 

vergoeding leerlingenvervoer.  Dat 

benodigde informate wordt 

doorgegezet naar vervoerders. dat het 

dit proces administratief/financieel 

bewaakt en afgehandeld wordt.

Wettelijke verplichting

Wet op het primair onderweijs, Wet op het 

voortgezet onderwijs, Wet op de expertisecentra. 

Verordening leerlingenvervoer gemeente Maasdriel 

2014

Leerlingen (inwoners) gemeente Maasdriel

NAW, BSN, geboortedatum, telefoonnummer, e-

mailadres, Financiële gegevens: IBAN, Financiële 

gegevens: financiële positie, religieuze 

overtuigingen, Gegevens over gezondheid

Overige: schoolgegevens, 

Vervoerders, onafhankelijk medisch specialist Nee

Maasdriel
Bijzondere bijstand | 

Periodieke heronderzoeken
Sociaal Domein

Het uitvoeren van een heronderzoek 

naar rechtmatigheid van de bijzondere 

bijstand.

Wettelijke verplichting Participatiewet Inwoners van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

NAW, BSN, financiële gegevens: inkomen + IBAN 

+ tenaamstelling bankrekening + vermogen 

(kenteken van auto), gezinssamenstelling. 

Persoonsgegevens partner: met aantal kinderen

De aanvrager: inwoner en eventueel diens 

bewindvoerder
Nee

Maasdriel
Bijzondere bijstand| 

Debiteurenonderzoek
Sociaal Domein

Het uitvoeren van een 

debiteurenonderzoek
Wettelijke verplichting Participatiewet Inwoners van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

NAW, BSN, financiële gegevens: inkomen + IBAN 

+ tenaamstelling bankrekening + vermogen 

(kenteken van auto), gezinssamenstelling. 

Persoonsgegevens partner: met aantal kinderen

De aanvrager: inwoner en eventueel diens 

bewindvoerder
Nee

Maasdriel
Bijzondere bijstand | 

Terugvordering
Sociaal Domein

Terugvordering van bijzondere bijstand 

indien dit teveel is verstrekt
Wettelijke verplichting Participatiewet Inwoners van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

NAW, BSN, financiële gegevens: inkomen + IBAN 

+ tenaamstelling bankrekening + vermogen. 

Persoonsgegevens partner: 

De aanvrager: inwoner en eventueel diens 

bewindvoerder
Nee

Maasdriel
Bijzondere bijstand | 

Incassoprocedures
Sociaal Domein

Het uitvoeren van een 

incassoprocedure voor de 

terugvordering van bijzondere bijstand

Wettelijke verplichting Participatiewet Inwoners van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

NAW, BSN, financiële gegevens: inkomen + IBAN 

+ tenaamstelling bankrekening + vermogen. 

Persoonsgegevens partner: 

De aanvrager: inwoner en eventueel diens 

bewindvoerder
Nee

Maasdriel
Bijzondere bijstand | 

Beëindiging
Sociaal Domein

Het beëidingen van een verleende 

bijzondere bijstand door een wijziging 

in de omstandigheden

Wettelijke verplichting Participatiewet Inwoners van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

NAW, BSN, financiële gegevens: inkomen + IBAN 

+ tenaamstelling bankrekening + vermogen. 

Persoonsgegevens partner: 

De aanvrager: inwoner en eventueel diens 

bewindvoerder
Nee

Maasdriel Wie is wie, intranet Publieke Dienstverlening

Zichtbaar maken voor de organisatie 

wie er werkzaam is, op welke afdeling 

en hoe ze bereikbaar zijn

Arbeidsovereenkomst en 

toestemming
Alle medewerkers en inhuurkrachten van de gemeente Maasdriel

Naam, afdeling, functie, werkmailadres, 

werktelefoonnummer. Medewerker voegt 

mogelijk toe: werkdagen, hobby's, mobiel 

telefoonnummer, geboortedatum, foto

Medewerkers, stagiaires, inhuurkrachten 

gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel en 

de BVEB

Nee

Maasdriel Geslachtsnaamwijziging Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een wijziging van 

de geslachtsnaam

Burgerlijk Wetboek boek 10, 

Personen- en familierecht; Wet 

basisregistratie personen; Besluit 

burgerlijke stand 1994;

Wettelijke verplichting Inwoners Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer Inwoners
Ja wellicht wanneer de akte gebruikt 

wordt in het buitenland

Maasdriel Geslachtswijziging aangifte Publieke Dienstverlening

Het behandelen van de aangifte van de 

wijziging van het geslacht van een 

persoon

Burgerlijk Wetboek boek 10, 

Personen- en familierecht; Wet 

basisregistratie personen; Besluit 

burgerlijke stand 1994;

Wettelijke verplichting Inwoners
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Gezondheid
Inwoners Nee

Maasdriel
Gezag over minderjarige 

mutatie
Publieke Dienstverlening

Het verwerken van gegevens met 

betrekking tot het gezag over een 

minderjarige

Wet basisregistratie personen Wettelijke verplichting Inwoners
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Gegevens m.b.t. kind(eren)
Inwoners Nee

Maasdriel
Huwelijk of geregistreerd 

partnerschap melding
Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een melding van 

een voorgenomen huwelijk of 

geregistreerd partnerschap

Burgerlijk Wetboek boek 10, 

Personen- en familierecht; Wet 

basisregistratie personen; Besluit 

burgerlijke stand 1994;

Wettelijke verplichting Inwoners
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Seksuele identiteit en orientatie

Andere gemeente(n); Immigratie en 

Naturalisatie Dienst (IND) (Min. V en J)
Nee
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Maasdriel
Huwelijk of geregistreerd 

partnerschap nietigverklaring
Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een 

nietigverklaring van een huwelijk of 

geregistreerd partnerschap

Burgerlijk Wetboek boek 10, 

Personen- en familierecht; Wet 

basisregistratie personen; Besluit 

burgerlijke stand 1994;

Wettelijke verplichting Inwoners
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Seksuele identiteit en orientatie
Inwoners, rechtbank, andere gemeenten Nee

Maasdriel
Geregistreerd partnerschap in 

huwelijk omzetting
Publieke Dienstverlening

Het omzetten van een geregistreerd 

partnerschap in een huwelijk

Burgerlijk Wetboek boek 10, 

Personen- en familierecht; Wet 

gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens; Besluit 

burgerlijke stand 1994;

Wettelijke verplichting Inwoners
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Seksuele identiteit en orientatie
Andere gemeenten

Kan, indien echtgenoten in het 

buitenland wonen

Maasdriel
Huwelijksbevoegdheid 

verklaring
Publieke Dienstverlening

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een verklaring van 

huwelijksbevoegdheid

Burgerlijk Wetboek boek 10, 

Personen- en familierecht; Besluit 

burgerlijke stand 1994;

Wettelijke verplichting Inwoners en partners van inwoners
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Seksuele identiteit en orientatie
Huwelijksgemeente

Ja, naar het land waar mensen gaan 

trouwen

Maasdriel
Informatieverstrekking op 

eigen initiatief
Publieke Dienstverlening

Het uitvoeren van 

informatieverstrekking op eigen 

initiatief

Gerechtvaardigd belang Inwoners Basispersoonsgegevens; BSN Inwoners Nee

Maasdriel Informatieverzoek door derde Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een 

informatieverzoek van derden

Wet bescherming 

persoonsgegevens
Wettelijke verplichting Inwoners Basispersoonsgegevens; BSN Advocaat, notaris, Deurwaarder Nee

Maasdriel Verkiezing kandidaatstelling Publieke Dienstverlening
Het behandelen van de 

kandidaatstelling bij een verkiezing
Kieswet; Wettelijke verplichting Kandidaten op een lijst van een politieke partij

Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Politieke opvattingen
Kandidaten van een politieke partij Optioneel

Maasdriel Kiesrechtuitsluiting Publieke Dienstverlening

Het verwerken van een kennisgeving 

betreffende de wijziging van het 

kiesrecht van een ingezetene

Kieswet; Wettelijke verplichting Kiesgerechtigden

Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare 

feiten

Stemgerechtigden Optioneel

Maasdriel Kiezerspas Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een aanvraag voor 

een kiezerspas
Kieswet; Wettelijke verplichting Kiesgerechtigden Basispersoonsgegevens; BSN Inwoners Nee

Maasdriel
Laissez-passer vervoer 

overledene
Publieke Dienstverlening

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een laissez-passer voor het vervoer van 

een overledene naar het buitenland

Wet op de lijkbezorging; Besluit op 

de lijkbezorging;
Wettelijke verplichting Overleden inwoner Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer Overledene

Ja, wanneer het lichaam in een ander 

land wordt begraven

Maasdriel Legalisatie handtekening Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een aanvraag voor 

legalisatie van een handtekening
Wettelijke verplichting Inwoners Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer Inwoners Ja, vaak een ambassade

Maasdriel Militair rijbewijs omwisseling Publieke Dienstverlening
Het behandelen van de omwisseling 

van een militair rijbewijs

Wegenverkeerswet 1994; 

Reglement rijbewijzen;
Wettelijke verplichting

Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Ras of etnische afkomst; Genetische of 

biometrische gegevens

Inwoners Nee

Maasdriel Moederschapserkenning Publieke Dienstverlening
Het behandelen van de 

moederschapserkenning

Burgerlijk Wetboek boek 10, 

Personen- en familierecht; Wet 

basisregistratie personen; Besluit 

burgerlijke stand 1994;

Wettelijke verplichting Inwoners

Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Seksuele identiteit en orientatie; Gegevens m.b.t. 

kind(eren)

Andere gemeenten Nee

Maasdriel
Moederschapsontkenning 

rechterlijke uitspraak
Publieke Dienstverlening

Het verwerken van een rechterlijke 

uitspraak van de ontkenning van het 

moederschap

Burgerlijk Wetboek boek 10, 

Personen- en familierecht; Wet 

basisregistratie personen; Besluit 

burgerlijke stand 1994;

Wettelijke verplichting Inwoners

Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Seksuele identiteit en orientatie; Gegevens m.b.t. 

kind(eren)

Rechtbank en andere gemeenten Dat is mogelijk wanneer iemand verhuist

Maasdriel Naamskeuze kind verklaring Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een verklaring van 

naamskeuze voor een kind

Burgerlijk Wetboek boek 10, 

Personen- en familierecht; Wet 

basisregistratie personen; Besluit 

burgerlijke stand 1994;

Wettelijke verplichting Inwoners
Basispersoonsgegevens; partnergegevens, 

kinderen
Inwoners

Kan, wanneer het kind in het buitenalnd 

wordt geboren

Maasdriel
Ondersteuningsverklaring 

kandidatenlijst
Publieke Dienstverlening

Het verwerken van verklaring van 

ondersteuning van een kandidatenlijst
Kieswet; Wettelijke verplichting Kiesgerechtigden Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer Inwoners en kandidaten op de lijst Nee

Maasdriel Ongeboren vrucht erkenning Publieke Dienstverlening

Het behandelen van de 

vaderschapserkenning van een 

ongeboren vrucht

Burgerlijk Wetboek boek 10, 

Personen- en familierecht; Besluit 

burgerlijke stand 1994;

Wettelijke verplichting Inwoners Basispersoonsgegevens;
Inwoners van deze gemeenten of van een 

andere gemeente

Dat kan wanneer ouders in het 

buitenland wonen

Maasdriel
Ontleding stoffelijk overschot 

verlof
Publieke Dienstverlening

Het beoordelen van een aanvraag voor 

verlof tot ontleding van een stoffelijk 

overschot

Wet op de lijkbezorging; Besluit op 

de lijkbezorging
Wettelijke verplichting Overledenen Historische basispersoonsgegevens Begrafenisondernemers Nee

Maasdriel Paspoort vervallenverklaring Publieke Dienstverlening
Het beoordelen van de 

vervallenverklaring van een paspoort

Paspoortwet; Aanwijzing 

paspoortsignalering;
Wettelijke verplichting

Openbaar Ministerie; Ministerie van Binnenlandse Zaken; 

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) (Min. BZK)
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer

Openbaar Ministerie; Ministerie van 

Binnenlandse Zaken; Rijksdienst voor 

Identiteitsgegevens (RvIG) (Min. BZK)

Nee

Maasdriel
Persoonsgegevens 

inzageverzoek
Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een verzoek voor 

inzage van persoonsgegevens

Wet bescherming 

persoonsgegevens; Besluit 

kostenvergoeding rechten 

betrokkene Wbp;

Wettelijke verplichting Inwoners
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Ras of etnische afkomst;  
Inwoners Nee

Maasdriel
BRP inzage persoonsgegevens 

en verstrekking verzoek
Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een aanvraag op 

grond van het recht op inzage in eigen 

persoonsgegevens in de BRP en 

verstrekking aan derden

Wet basisregistratie personen; 

Besluit basisregistratie personen;
Wettelijke verplichting Inwoners Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee

Maasdriel
Persoonsgegevens verwerking 

toestemming betrokkene
Publieke Dienstverlening

Het vragen van toestemming voor het 

verwerken van persoonsgegevens aan 

de betrokkene

Wet bescherming 

persoonsgegevens; Algemene 

Verordening 

Gegevensbescherming;

Wettelijke verplichting Inwoners Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee

Maasdriel
Persoonsgegevens 

verwijderingsverzoek
Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een verzoek voor 

het verwijderen van persoonsgegevens

Wet bescherming 

persoonsgegevens; Algemene 

Verordening 

Gegevensbescherming;

Wettelijke verplichting Inwoners
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer;  

Genetische of biometrische gegevens; 
Inwoners Nee

Maasdriel BRP persoonslijst opschorting Publieke Dienstverlening

Het uitvoeren van een ambtshalve 

opschorting van de persoonslijst van de 

geprivilegieerde met reden M (= 

ministerieel besluit) in de BRP

Wet basisregistratie personen; Wettelijke verplichting Inwoners Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee

Maasdriel BRP correctieverzoek Publieke Dienstverlening

Het verwerken van een 

correctieverzoek van een persoonslijst 

in de BRP

Wet basisregistratie personen; Wettelijke verplichting Inwoners
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

geslacht, kinderen, oudergegevens
Inwoners Nee

Maasdriel BRP persoonslijst afvoeren Publieke Dienstverlening

Het verwerken van het afvoeren van 

een onterecht aangelegde persoonslijst 

in de BRP

Wet basisregistratie personen; Wettelijke verplichting Inwoners Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee
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Maasdriel BRP PROBAS-melding Publieke Dienstverlening

Het verwerken van een melding inzake 

een geprivilegieerde uit de 

Protocollaire Basisadministratie 

(PROBAS)

Wet basisregistratie personen; Wettelijke verplichting Inwoners
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Ras of etnische afkomst;  
Inwoners Nee

Maasdriel Referendum Publieke Dienstverlening Het houden van een referendum Gemeentewet; Kieswet Wettelijke verplichting Inwoners Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee

Maasdriel Reisdocument aanschrijving Publieke Dienstverlening

Het verstrekken van een aanschrijving 

over de mogelijkheid of noodzaak tot 

aanschaf of vernieuwing van een 

reisdocument

Paspoortwet; 

Paspoortuitvoeringsregeling 

Nederland 2001;

Wettelijke verplichting Inwoners Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee

Maasdriel Reisdocument fraude melding Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een melding van 

mogelijke fraude met een 

reisdocument

Paspoortuitvoeringsregeling 

Nederland 2001;
Wettelijke verplichting Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) (Min. BZK) Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee

Maasdriel
Reisdocument 

vermissing/diefstal
Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een aangifte van 

vermissing/diefstal reisdocument

Paspoortwet; 

Paspoortuitvoeringsregeling 

Nederland 2001;

Wettelijke verplichting Andere gemeenten, Politie, Min BiZa Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee

Maasdriel Reisdocument Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een aanvraag voor 

een nieuw reisdocument

Paspoortwet; 

Paspoortuitvoeringsregeling 

Nederland 2001;

Wettelijke verplichting Andere gemeente(n); Ministerie van BiZa Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee

Maasdriel Rijbewijs afstandsverklaring Publieke Dienstverlening

Het behandelen van afstandsverklaring 

van een of meer categorieën van een 

rijbewijs

Wegenverkeerswet 1994; Wettelijke verplichting CBR, RDW, andere gemeenten Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee

Maasdriel
Rijbewijs Eigen verklaring 

verstrekking
Publieke Dienstverlening

Het verstrekken van een formulier 

Eigen verklaring ten behoeve van een 

rijbewijs

Wegenverkeerswet 1994; 

Reglement rijbewijzen; Regeling 

eisen geschiktheid;

Wettelijke verplichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee

Maasdriel Rijbewijs vermissing/diefstal Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een aangifte van 

vermissing/diefstal rijbewijs

Wegenverkeerswet 1994; 

Reglement rijbewijzen;
Wettelijke verplichting Politie Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee

Maasdriel Rijbewijs Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een aanvraag voor 

een rijbewijs
Wegenverkeerswet 1994; Wettelijke verplichting Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) (Min. I en M) Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners, RDW Nee

Maasdriel Rijbewijs niet-ingezetene Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een aanvraag voor 

een rijbewijs door een niet als 

ingezetene ingeschreven burger

Wegenverkeerswet 1994; 

Reglement rijbewijzen;
Wettelijke verplichting Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) (Min. I en M) Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer;

Inwoners die niet in de gemeente woonachtig 

zijn
Nee

Maasdriel Stembureauleden benoeming Publieke Dienstverlening Het benoemen van stembureauleden Kieswet; Wettelijke verplichting Stembureauleden, voorzitters en tellers
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

bankrekening
Stembureauleden, voorzitters en tellers Nee

Maasdriel Stemmen per brief Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een verzoek om 

per brief te stemmen
Kieswet; Wettelijke verplichting Gemeente Den Haag Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Stemgerechtigden Nee

Maasdriel
Terugmelding basisregistratie 

bij derde
Publieke Dienstverlening

Het uitvoeren van een terugmelding in 

het kader van een basisregistratie bij 

een derde

 Wettelijke verplichting Andere gemeente(n); Kadaster Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee

Maasdriel Tweede paspoort Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een aanvraag voor 

een tweede paspoort

Paspoortwet; 

Paspoortuitvoeringsregeling 

Nederland 2001;

Wettelijke verplichting
Andere gemeente(n); Ministerie van Buitenlandse Zaken; 

Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) (Min. V en J)
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners Nee

Maasdriel
Begraven of cremeren uitstel 

toestemming
Publieke Dienstverlening

Het beoordelen van een aanvraag voor 

toestemming voor uitstel van begraven 

of cremeren

Wet op de lijkbezorging; Wettelijke verplichting Arts Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer Inwoners
Kan, wanneer iemand in een ander land 

begraven wil worden

Maasdriel Vaderschapsontkenning Publieke Dienstverlening

Het behandelen van de ontkenning van 

het vaderschap van de echtgenoot, die 

is overleden vóór de geboorte van het 

kind

Burgerlijk Wetboek boek 10, 

Personen- en familierecht; Wet 

basisregistratie personen; Besluit 

burgerlijke stand 1994;

Wettelijke verplichting Andere gemeente(n)
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Gegevens m.b.t. kind(eren)
Inwoners Nee

Maasdriel
Vaderschapsontkenning 

rechterlijke uitspraak
Publieke Dienstverlening

Het verwerken van een rechterlijke 

uitspraak inzake ontkenning of 

vernietiging erkenning van het 

vaderschap

Wet basisregistratie personen; 

Besluit burgerlijke stand 1994;
Wettelijke verplichting Rechtbank; Andere gemeente(n)

Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Gegevens m.b.t. kind(eren)
Inwoners

Kan, wanneer de geboorteakte in het 

buitenald wordt gevraagd

Maasdriel BRP verhuizing aangifte Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een aangifte van 

een verhuizing in de BRP
Wet basisregistratie personen; Wettelijke verplichting Inwoners Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer Inwoners Nee

Maasdriel Verkiezing Publieke Dienstverlening
Het organiseren van een verkiezing 

volgens de Kieswet
Kieswet; Wettelijke verplichting Kiesgerechtigden Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer Kandidaten Nee

Maasdriel
BRP verklaring onder ede of 

belofte
Publieke Dienstverlening

Het uitvoeren van opname van een 

verklaring onder ede of belofte
Wet basisregistratie personen; Wettelijke verplichting Inwoners Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer Inwoners Nee

Maasdriel Vervangende stempas Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een aanvraag voor 

een vervangende stempas
Kieswet; Wettelijke verplichting Kiesgerechtigden

Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer, 

kiesdistrict
Kiesgerechtigden Nee

Maasdriel Vluchtelingenpaspoort Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een aanvraag voor 

een vluchtelingenpaspoort

Paspoortwet; 

Paspoortuitvoeringsregeling 

Nederland 2001;

Wettelijke verplichting
Andere gemeente(n); Ministerie van Buitenlandse Zaken; 

Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners met asielstatus Nee

Maasdriel Volmachtbewijs stemmen Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een aanvraag voor 

afgifte of omzetten van een 

oproepingskaart in een volmachtbewijs

Kieswet; Wettelijke verplichting Andere gemeente(n) Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer Kiesgerechtigden Nee

Maasdriel Vondeling melding Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een aangifte van 

een vondeling

Burgerlijk Wetboek boek 10, 

Personen- en familierecht; Wet 

basisregistratie personen; Besluit 

burgerlijke stand 1994

Wettelijke verplichting
Officier van Justitie; Kantonrechter; Andere gemeente(n); 

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Gegevens m.b.t. kind(eren)

Officier van Justitie; Kantonrechter; Andere 

gemeente(n); Ministerie van Veiligheid en 

Justitie

Nee

Maasdriel Voornaamswijziging Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een 

voornaamswijziging

Burgerlijk Wetboek boek 10, 

Personen- en familierecht; Wet 

basisregistratie personen; Besluit 

burgerlijke stand 1994

Wettelijke verplichting Officier van Justitie; Rechtbank Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer
Woongemeente of geboortegemeente, inwoner 

voor de voornaamswijziging is gevraagd
Nee

Maasdriel Vreemdelingenpaspoort Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een aanvraag 

vreemdelingenpaspoort

Paspoortwet; 

Paspoortuitvoeringsregeling 

Nederland 2001;

Wettelijke verplichting
Andere gemeente(n); Ministerie van Buitenlandse Zaken; 

Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; Inwoners met een reguliere status Nee

Maasdriel Waarmerken documenten Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een aanvraag voor 

de waarmerking van documenten
 Wettelijke verplichting Inwoners Basispersoonsgegevens; BSN Inwoners

Ja, soms vragen andere landen voor een 

gewaarmerkte kopie
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Maasdriel
Gevonden en verloren 

voorwerpen
Publieke Dienstverlening

Het registreren van verloren en 

gevonden voorwerpen

Burgerlijk Wetboek Boek 5, 

Zakelijke rechten;
Wettelijke verplichting Inwoners en bezoekers NAW, telefoonnummer en emailadres  Inwoners

Optioneel. Poolse identiteistbewijzen die 

niet worden opgehaald, worden naar de 

Poolse ambassade gestuurd.

Maasdriel Afsprakensysteem Publieke Dienstverlening
Het vastleggen van gegevens voor de 

gemaakte afspraak
  Inwoners NAW, telefoonnummer en emailadres 

Maasdriel
Waarderen van onroerende 

zaken binnen de gemeente
Publieke DienstverleningDoel is om de hoogte van de waarde onroerende zaak (WOZ) vast te stellen en doorgifte voor opleggenheffingenWet WOZ en Gemeentewet

Eigenaren van onroerende zaken en gebruikers van onroerende 

zaken die niet als woning dienen (w.o. bedrijven, school etc)
NAW, kadastrale gegevens, WOZ-waarde 4Value levert WOZ-gegevens aan Gouw-IT Nee

Maasdriel OZB-aanslagen Publieke Dienstverlening

Aan de hand van de WOZ-waarde de 

onroerende zaak belasting op te leggen 

en WOZ -waarde doorgifte aan 

Belasting, CBS, Belasting Samenweking  

Rivierenland (BSR)

Wet WOZ en Gemeentewet
Eigenaren van onroerende zaken en gebruikers van onroerende 

zaken die niet als woning dienen (w.o. bedrijven, school etc)

NAW, geslacht, BSN, RSIN, kadastrale gegevens, 

WOZ-waarde

Eigenaren, Zakelijke gebruikers, Belastingdienst, 

CBS, Belasting Samenwerking Rivierenland 

(BSR). 

Nee

Maasdriel
Verklaring omtrent gedrag 

(VOG)
Publieke Dienstverlening Het behandelen van de aanvraag VOG

Wet op de Justitiële documentatie 

en op de Verklaringen omtrent het 

gedrag 

Alle inwoners van de gemeente Maasdriel NAW, BSN, werkgevers, Ministerie van Justitie en Veiligheid Nee

Maasdriel
BRP hervestiging vanuit 

buitenland
Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een aangifte van 

hervestiging in Nederland vanuit het 

buitenland. Het gaat hierbij om 

personen waarvan de persoonslijst die 

na 1 oktober 1994 is opgeschort 

wegens emigratie of met als reden 

'emigratie naar een onbekend land' 

(voorheen 'vertrokken onbekend 

waarheen'(VOW). Indien de 

uitschrijving van een persoon voor 1 

oktober 1994 heeft plaatsgevonden, 

dient het werkproces 'BRP inschrijving'  

te worden gebruikt.

Wet Basisregistratie Personen (Wet 

BRP)
Wettelijke verplichting

Alle burgers die zich in Maasdriel melden als inwoner komende 

vanuit het buitenland of van adres 'onbekend'

Basispersoonsgegeven, BSN; genetische of 

biometrische gegevens

Burger, belastingdienst; CBS; SVB; 

ziektekostenverzekering; entadministratie; AVRI; 

RDW; KvK; Bevolkingsonderzoeken; IND; 

Legitiem

Nee

Maasdriel Adoptie Publieke Dienstverlening

Het verwerken van adoptiegegevens. 

De gemeente ontvangt een 

gerechtelijke adoptie-uitspraak die uit 

Nederland afkomstig is; maar het kan 

ook om een buitenlandse adoptie naar 

vreemd recht gaan

Burgerlijk |wetboek Boek 1, 

Personen- en Familierecht; Wet 

BRP; Besluit Burgerlijke Stand 

1994.

Wettelijke verplichting
Inwoners van de gemeente Maasdriel die tot adoptie zijn 

overgegaan

Basispersoonsgegeven, BSN; Gegevens m.b.t. 

kinderen
Rechtbank; Ministerie van Buitenlandse Zaken Nee

Maasdriel Adres onbekend Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een melding adres 

onbekend. De gemeente verwerkt de 

constatering dat een burger niet woont 

op het adres waar hij staat 

ingeschreven.  Vervolgens stelt de 

gemeente een onderzoek in om te 

bepalen of het adres van de burger 

inderdaad onbekend is. Wanneer daat 

het geval is, wordt de persoonslijst in 

de BPR opgeschort met als reden 

'emigratie naar een onbekend 

buitenland' (voorheen vertrokken 

onbekend waarheen (VOW)).

Wet BRP Wettelijke verplichting
Inwoners van de gemeente Masdriel die geen adreswijziging 

hebben doorgegeven.
Basispersoonsgegevens, BSN

SVB; belastingdienst, zorgverzekering; rdw; IND; 

bevolkingsonderzoekern; entadministratie

Maasdriel
Beoordelen afstand doen 

Nederlandse nationaliteit
Publieke Dienstverlening

Betreft het beoordelen van een 

aanvraag voor het afstand doen van de 

Nederlandse nationaliteit. De 

gemeente kan de aanvraag voor het 

doen van afstand van de Nederlandse 

nationaliteit alleen verwerken wanneer 

de aanvrager nog een andere 

nationaliteit heeft. De gemeente 

verwerkt de gegevens in de BRP en 

neemt het Nederlandse paspoort of de 

Nederlandse id-kaart in.

Rijkswet op het Nederlanderschap; 

Besluit verkrijging en verlies 

Nederlanderschap

Wettelijke verplichting Inwoners van de gemeente Maasdriel
Basispersoonsgegevens; 

Burgerservicenummer;ras of etnische afkomst
Intern; IND; afnemers BRP

Maasdriel
Ontvangst digitale formulieren 

met en zonder DigiD
Publieke Dienstverlening

Opslaan van digitale formulieren, 

rapportage maken van aantal 

verwerkingen over een bepaalde 

periode

Alle inwoners van de gemeente Maasdriel en daarbuiten
NAW, BSN, geboortedatum, inkomensgegevens, 

overeenkomsten, etc.
Aanvrager Nee

Maasdriel Register huwelijksdossiers Publieke Dienstverlening

Verzamelen van gegevens ivm melding 

voorgenomen huwelijk en 

partnerschap

Burgerlijk Wetboek; Besluit 

Burgerlijke Stand;  Reglement 

Burgerlijke stand

Wettelijke verplichting Aanstaande partners; getuigen Basispersoonsgegevens, BSN, 
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 

stand (BABS); afdeling Publiekszaken
Nee

Maasdriel Register stembureauleden Publieke Dienstverlening

Het verzamelen van gegevens (NAW, 

telefoonnummer, e-mailadres, functie 

(lid of voorzitter), 

bankrekeningnummer, geboortedatum

Kieswet Wettelijke verplichting Stembureauleden Basispersoonsgegevens Stembureauleden; college van BenW

Maasdriel  Verstrekken Attestatie de vita Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een aanvraag voor 

de Attestatie de vita. Het gaat hierbij 

om een schriftelijk bewijs dat iemand 

in leven is

Wet Basisregistratie Personen (Wet 

BRP)
Wettelijke verplichting Inwoners van de gemeente Maasdriel Basispersoonsgegevens Burger
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Maasdriel Opgraven/herbegraven Publieke Dienstverlening

Het beoordelen van een aanvraag voor 

op- en herbegraving van een stoffelijk 

overschot. De rechthebbende van het 

graf kan bij de gemeente een aanvraag 

indienen om een stoffelijk overschot of 

een urn op te graven, om dit elders 

opnieuw te begraven. Indien het 

stoffelijk overschot gecremeerd dient 

te worden is eveneens een verlof tot 

cremeren van de officier van justitie 

nodig.

Wet op de lijkbezorging Wettelijke verplichting Burgers Basispersoonsgegevens; BSN Burger

Maasdriel
verlof tot begraven of 

cremeren
Publieke Dienstverlening

Het beoordelen van een aanvraag voor 

verlof tot begraven of cremeren. Voor 

het begraven of cremeren van en 

overledene is een verlof nodig van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Het verlof wordt meestal aangevraagd 

bij de aangifte van overlijden. Dit 

werkproces loopt samen met 

werkproces  "overlijdensmelding".

Wet op de lijkbezorging Wettelijke verplichting

Arts; gemeentelijke lijkschouwer; geneeskundige hoofdinspectie 

van de volksgezondheid (Min. VWS); Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS)

Basispersoonsgegevens; BSN
Burger; begrafenisondernemer; CBS; Min. Van 

VWS

Maasdriel

het uitvoeren van een 

begrafenis of crematie van 

gemeentewege

Publieke Dienstverlening

Het uitvoeren van een begrafenis of 

crematie van gemeentewege. Wanneer 

iemand is overleden zonder 

nabestaanden of wanneer de 

nabestaanden de uitvaart niet kunnen 

of willen organiseren regelt de 

gemeente de uitvaart en probeert zij 

de gemaakte kosten achter te 

verhalen.

Wet op de lijkbezorging Wettelijke verplichting Begrafenisondernemer; CBS; Min. VWS; Basispersoonsgegevens; BSN
Begrafenisondernemer; afdeling invordering; 

CBS; Min van VWS

Maasdriel Bewijs van Nederlanderschap Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een aanvraag voor 

een bewijs van Nederlanderschap. Dit 

bewijs kan nodig zijn bij verhuizing 

naar het buitenland; bij een huwelijk of 

voor bepaalde beroepen, met name 

functies in het openbaar bestuur

Rijkswet op het Nederlanderschap Wettelijke verplichting Burgers
Basispersoonsgegevens; BSN; ras of etnische 

achtergrond
Burger

Maasdriel
BRP briefadres- of 

woonadresomzetten
Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een omzetting van 

een briefadres in een woonadres of 

andersom. De gemeente schrijft een 

burger standaard in de BRP in op het 

adres waar hij woont. Op schriftelijk 

verzoek kan een burger onder 

bepaalde voorwaarden worden 

ingeschreven op een briefadres. Dit kan 

indien de burger geen woonadres heeft 

of de burger kan erom verzoeken 

wanneer hij in een instelling voor 

gezondheidszorg, kinderbescherming 

of een penitentiaire instelling verbljft. 

Wanneer het om veiligheidsredenen 

niet wenselijk is om een woonadres op 

te nemen, kan de burgemeester 

besluiten enkel een briefadres op te 

nemen

Wet Basisregistratie Personen (Wet 

BRP)
Wettelijke verplichting Inwoners van de gemeente Maasdriel Basispersoonsgegevens; BSN Wettelijke afnemers

Maasdriel Brondocument beoordeling Publieke Dienstverlening

Het beoordelen op vorm en inhoud  

van een origineel, gewaarmerkt 

brondocument dat ter zake van een 

bepaald rechtsfeit wordt aangeboden. 

Het kan hierbij  bijvoorbeeld gaan om 

een huwelijksakte; een geboorteakte of 

een overlijdensakte en de gemeente 

accepteert een dergelijk document pas 

na een grondige beoordeling

Wet BRP Wettelijke verplichting Inwoners van de gemeente Maasdriel Basispersoonsgegevens; BSN Min van BUIZA; IND (Min. VenJ); 

Maasdriel Bromfietsrijbewijs (NRD) Publieke Dienstverlening

Dit rijbewijs betreft het behandelen 

van een aanvraag voor een 

bromfietsrijbewijs. Het 

bromfietsrijbewijs is ook bekend onder 

de naam "Rijbewijs AM". Iemand van 

16 jaar en ouder die brommer wil 

rijden en niet in het bezit is van een 

geldig autorijbewijs (B) of een 

motorrijbewijs (A), dient een 

bromfietsrijbewijs te halen

Wegenverkeerswet 1994 Wettelijke verplichting Inwoners van de gemeente Maasdriel
Basispersoonsgegevens; BSN; ras of etnische 

achtergrond
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Maasdriel
BRP beheerfuntionaris 

aanwijzingsbesluit
Publieke Dienstverlening

Het uitvoeren van de opstelling van 

een aanwijzingsbesluit voor een 

functionaris voor het beheer van de 

Basisregistratie Personen (BRP). In 

verband met het beheer van de BRP 

kunnen functionarissen worden 

aangewezen voor: het 

gegevensbeheer; het applicatiebeheer; 

de gegevensverwerking en het namens 

het college van burgemeester en 

wethouders afnemen van een 

verklaring onder ede.

Wet basisregistratie Personen; Wet 

bescherming persoonsgegeven
Wettelijke verplichting Ambtenaren in dienst van de gemeente Maasdriel Basispersoonsgegevens

Maasdriel
Buitenlands rijbewijs 

omwisseling
Publieke Dienstverlening

Het behandelen van de omwisseling 

van een buitenlands rijbewijs. Iemand 

met een geldige veblijfstitel die staat 

ingeschreven in de BRP kan, onder 

bepaalde voorwaarden, een geldig 

buitenlands rijbewijs omwisselen voor 

een Nederlands rijbewijs

Wegenverkeerswet 1994; 

Reglement rijbewijsen
Wettelijke verplichting Inwoners van de gemeente Maasdriel

Basispersoonsgegevens; BSN; Ras of etnische 

afkomst
Burger

Maasdriel
BRP inschrijving niet-

ingezetene
Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een aangifte voor 

inschrijving in de BRP door een niet-

ingezetene. Burgers die in het 

buitenland wonen of minder dan 4 

maanden in Nederland wonen, maar 

wel werken of studeren in Nederland, 

hebben een BSN nodig. Dit nummer 

ontvangen zij na inschrijving in de BRP 

bij één van de 19 loketgemeenten of 

aangewezen bestuursorgaan. 

Inschrijving gebeeurt in de Registratie 

Niet-Ingezetenen (RNI) en dit maakt 

onderdeel uit van de BRP. Het 

Ministerie van Binnenlandse zaken en 

Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk 

voor het behandelen van eventuele 

bezwaar- of beroepschriften

Wet basisregistratie personen Wettelijke verplichting Burgers die zich melden in de zgn RNI-gemeenten
Basispersoonsgegevens; ras of etnische afkomst; 

genetische of biometrische gegevens
Afnemers

Maasdriel
BRP informatieverzoek van 

derde
Publieke Dienstverlening

Gegevensverstrekking GBA. Dit 

werkproces betreft het behandelen van 

een informatieverzoek betreffende 

gegevens in de BRP. Het gaat hierbij 

om een informatieverzoek van een 

afnemer of van een andere organisatie.

Wet  basisregistratie personen Wettelijke verplichting Inwoners van de gemeente Maasdriel Basispersoonsgegevens; verblijfadres; BSN Afnemers of zgn. vrije derden

Maasdriel Bijhouding nachtregister Publieke Dienstverlening

1. Registratie verblijfplaats niet-

ingezetenen. 2. Bepalen hoogte 

toeristenbelasting

Wet op de toeristenbelasting: Wet 

basisregistratie personen; 

Algemene Plaatselijke Verordening

Wettelijke verplichting
Burgers die verblijven in onze gemeente voor een kortere periode 

en niet zijn ingeschreven in de BRP van Maasdriel

Basisapersoonsgegevens; verblijfadres; naam 

verblijfbieder; adres verblijfbieder; gegevens 

werkgever; 

Gemeente Zaltbommel

Maasdriel BSN foutafhandeling Publieke Dienstverlening

Het beoordelen van fouten in de 

burgerservicenummers. Een 

vermoeden van een fout kan afkomstig 

zijn van een derde die gebruik maakt 

van het bsn, van een burger, van het 

Foutenmeldpunt of van een andere 

gemeente

Wet algemene bepalingen 

burgerservicenummer; Besluit 

burgerservicenummer; Regeling 

burgerservicenummer

Wettelijke verplichting Rijksdienst voor Identiteitsgegvens (RVIG); (Min. BZK) Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer Gemeente Zaltbommel + burger

Maasdriel
Afschrift/verklaring/uittreksel 

burgerlijke stand verstrekken
Publieke Dienstverlening

Het behandelen voor een aanvraag van 

een document burgerlijke stand. Het 

kan hierbij gaan om een afschrift van 

de BS; een internationaal uittreksel; 

een beredeneerd uittreksel of een 

duplicaat van een trouwboekje

Burgerlijk Wetboek Boek 1, 

Personen- en familirecht; Wet 

basisregistratie personen

Wettelijke verplichting
Burgers waarvan het rechtsfeit zich in de gemeente Maasdrielheeft 

voorgedaan
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer Burger

Maasdriel Overlijden Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een aangifte van 

een doodgeboren kind. Wanneer een 

kind levenloos wordt geboren na een 

zwangerschap die langer dan 24 weken 

heeft geduurd, dient het kind te 

worden aangegeven bij de burgerlijke 

stand van de gemeente waar de 

bevalling heeft plaatsgevonden. Deze 

maakt een  'akte van een levenloos 

geboren kind' op en het is mogelijk om 

de baby officieel in een trouwboekje bij 

te laten schrijven

Burgerlijk Wetboek Boek 1, 

Personen- en familirecht; Wet 

basisregistratie personen; Besluit 

Burgerlijke Stand

Wettelijke verplichting
Burgers waarvan het rechtsfeit zich in de gemeente Maasdriel 

heeft voorgedaan

Basispersoonsgegvens; BSN; gegevens m.b.t. 

kinderen
Burger
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Maasdriel
Dubbele inschrijving 

corrigeren
Publieke Dienstverlening

Het corrigeren van een dubbele 

inschrijving van een persoon. Wanneer 

een persoon in de BRP twee of 

meerdere persoonslijsten met 

hetzelfde of verschillende 

administratienummers heeft, 

corrigeert de gemeente dit door er één 

actuele persoonslijst met één 

administratienummer van te maken en 

de overbodige persoonslijsten af te 

sluiten.

Wet basisregistratie personen Wettelijke verplichting Inwoners van de gemeente Maasdriel Basispersoonsgegevens; BSN Andere gemeente

Maasdriel
(Buitengewoon)  ambtenaar 

van de burgerlijke stand
Publieke Dienstverlening

Het benoemen van een ambtenaar van 

de burgerlijke stand. Het kan hierbij 

gaan om en reguliere ambtenaar van 

de burgerlijke stand of om een 

buitengewoon ambtenaar van de 

burgerlijke stand (BABS). Deze 

functionaris voltrekt namens de 

gemeente huwelijken en registreert 

partnerschappen

Burgerlijk Wetboek Boek 1, 

Personen en Familierecht
Wettelijke verplichting

Iedereen die solliciteert naar de functie van BABS en degenen die 

benoemingd worden voor 1 dag
Basispersoonsgegevens; BSN Degenen die benoemd zijn tot BABS

Maasdriel
Huwelijk/geregistreerd 

partnerschap ontbinden
Publieke Dienstverlening

Het betreft het behandelen van een 

echtscheiding of de ontbinding van een 

geregistreerd partnerschap. De 

gemeente verwerkt de rechterlijke 

beschikking van een echtscheiding c.q. 

de ontbinding van het geregistreerd 

partnerschap in de burgerlijke stand. 

Een geregistreerd partnerschap kan 

ook beëindigd worden met wederzijds 

goedvinden. In dat geval ontvangt de 

gemeente een door beide partners en 

een door meerdere advocaten en/of 

notarissen ondertekende verklaring 

betreffende de overeenkomst die zij in 

de burgerlijke stand verwerkt.

Burgerlijk Wetboek Boek 1, 

personen- en familierecht; Besluit 

Burgerlijke Stand 1994

Wettelijke verplichting

Personen die in de gemeente Maasdriel hun huwelijk hebben laten 

voltrekken of een geregistreerd partnerschap hebben gesloten. 

Advocaten

Basispersoonsgegevens; huwelijksdatum; datum 

geregistreerd partnerschap
Andere gemeenten; advocaat; verzoekers

Maasdriel
Aanwijzen éénmalige 

trouwlocatie
Publieke Dienstverlening

Betreft het behandelen van het 

verzoek voor het aanwijzen van een 

eenmalige trouwlocatie. Het is mogelijk 

te trouwen op een locatie die geen 

gemeenteljk eigendom is, maar dan 

moet de gemeente de plek wel 

aanwijzen als een eenmalige 

trouwlocatie. 

Gemeentewet; APV Wettelijke verplichting
Personen die in de gemeente Zaltbommel hun huwelijk laten 

voltrekken
Basispersoonsgegeven; BSN Aanstaand bruidspaar + eigenaar trouwlocatie

Maasdriel Afspraken Raadsleden Publieke Dienstverlening

Afspraken inplannen, 

verjaardagskaarten/verjaardagbloemen 

versturen

Gemeentewet Uitvoering overeenkomst Raadsleden NAW, Telefoon, e-mailadres, geboortedatum Bestuurssecretariaat Nee

Maasdriel Aangifte inschrijving BRP Publieke Dienstverlening
Het inschrijven  van een persoon in de 

BRP
Wet basisregistratie personen Wettelijke verplichting Inwoners; Burgers die zich in Maasdriel vestigen

Basispersoonsgegevens; BSN; genetische of 

biometrische gegevens

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Min V 

en J

Maasdriel Verhuizing en emigratie Publieke Dienstverlening
Het verwerken van de aangifte van 

emigratie in de BRP
Wet baisregistratie personen Wettelijke verplichting Inwoners van de gemeente Maasdriel Basispersoonsgegevens; BSN

Maasdriel
Vernietiging 

vaderschapserkenning
Publieke Dienstverlening Het vernietigen van de erkenning Burgerlijk Wetboek Wettelijke verplichting Burgers Basispersoonssgegevens; BSN

Maasdriel Registratie EU-onderdaan Publieke Dienstverlening

Het registreren van EU-onderdanen 

voor verkiezingen tbv het Europees 

Parlement

Kieswet; Kiesbesluit Wettelijke verplichting Inwoners van de gemeente Maasdriel Basispersoonsgegeven

Maasdriel BRP-adresonderzoek Publieke Dienstverlening Het instellen van een adresonderzoek Wettelijke verplichting Wet basisregistratie personen Inwoners van de gemeente Maasdriel Basispersoonsgegevens; BSN

Maasdriel
Afschrift/verklaring GBA 

verstrekken
Publieke Dienstverlening Verstrekken van een uittreksel uit de BRP Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen; Besluit burgerlijke 

stand 1994
Burgers Basispersoonsgegevens; BSN

Maasdriel Gegegvensverwerking Publieke Dienstverlening Mutatiegegevens verwerken in de BRP Wettelijke verplichting Wet basisregistratie personen Inwoners Basispersoonsgegevens; BSN

Maasdriel BRP gegevensonderzoek Publieke Dienstverlening
Onderzoek instellen naar de juistheid 

van gegevens
Wettelijke verplichting Wet basisregistratie personen Inwoners van de gemeente Maasdriel Basispersoonsgegevens, BSN

Maasdriel Terugmelding via TMV Publieke Dienstverlening

Het verwerken van een terugmelding 

van een derde betreffende een 

afwijking tussen de bij de afnemer 

bekende gegevens en de gegevens 

zoals die in de BRP staan vermeld

Wettelijke verplichting
Besluit basisregistratie personen; Regeling 

basisregistratie personen
Inwoners Basispersoonsgegevens; BSN Binnen- en buitengemeentelijke afnemers

Maasdriel Naamgebruik Publieke Dienstverlening
Het verwerken van een mutatie van 

een naamgebruikgegven in de BRP
Wettelijke verplichting Wet basisregistratie personen Inwoners Basispersoonsgegevens; BSN

Maasdriel geboorte-aangifte Publieke Dienstverlening Het opmaken van een geboorteakte Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en 

familierecht; Wet basisregistratie personen; Besluit 

burgerlijke stand 1994

Inwoners; personen waarvan het kind in de gemeente Maasdriel 

wordt geboren

Basispersoonsgegevens; BSN; Gegevens m.b.t. 

kind(eren)

Maasdriel
Vaderschapserkenning na 

geboorte
Publieke Dienstverlening Het opmaken van een erkenningsakte Wettelijke verplichting

Burgerlijk Wetboek Boek 1, personen- en 

familierecht; Wet BRP; Besluit Burgerlijke Stand 

1994

Inwoners van Nederland
Basispersoonsgegevens; BSN; gegevens m.b.t. 

kind(eren)

Maasdriel Verzoek geheimhouding Publieke Dienstverlening
Het verwerken van het veroek om 

geheimhouding van gegevens
Wettelijke verplichting

Wet basisregistratie personen; Wet bescherming 

persoonsgegevens
Inwoners en oud-inwoners van de gemeente Maasdriel Basispersoonsgegevens; BSN

Maasdriel Grafrecht overschrijving Publieke Dienstverlening
Het verwerken van een verzoek om 

overschrijving van grafrecht
Wettelijke verplichting Wet op de Lijkbezorging Inwoners van Nederland Basispersoonsgegevens; BSN

Maasdriel Grafrecht verlenging Publieke Dienstverlening
Het verwerken van een verzoek om 

verlenging van grafrecht
Wettelijke verplichting Wet op de Lijkbezorging Inwoners van Nederland Basispersoonsgegevens; BSN

Maasdriel

Grafuitgifte of asbus

plaatsingsvergunning

Publieke Dienstverlening
De uitgifte van grafruimten en 

plaatsing van asbussen.
Wettelijke verplichting Wet op de Lijkbezorging Inwoners van Nederland Basispersoonsgegevens; BSN
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Maasdriel
Gehandicapten parkeerkaart 

verlenging
Publieke Dienstverlening

Een burger voorzien van een gpk 

wanneer hijz/ij daar recht op heeft.
Wettelijke verplichting

Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer (BABW); Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990 (RVV 1990); Regeling 

gehandicaptenparkeerkaart;

Inwoners
Basispersoonsgegevens; Burgerservicenummer; 

Gezondheidsinformatie
de aanvrager zelf en de RDW Nee

Maasdriel
Tijdelijke vervanging 

raadsleden
Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een aanvraag van 

een raadslid om hem of haar tijdelijk te 

vervangen wegens zwangerschap, 

bevalling of ziekte

Wettelijke verplichting Kieswet Kandidaat-raadsleden NAW; geboortedatum en BSN

Maasdriel Bekendmakingen Publieke Dienstverlening
Het uitvoeren van een bekendmaking 

van een te publiceren document
  

Adresgegevens locatie aanvraag inwoners/bedrijven/eigenaar 

bedrijf
Adresgegevens Iedereen kan het zien. Het is openbaar. Nee

Maasdriel
Verzoek Nederlandse 

nationaliteit
Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een verzoek tot 

verkrijging van de Nederlandse 

nationaliteit

Wettelijke verplichting
Rijkswet op het Nederlanderschap; Besluit 

verkrijging en verlies Nederlanderschap
Inwoners

Basispersoonsgegevens; BSN; ras of etnische 

afkomst

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (Min V 

en J)

Ja, land waarvan betrokkene de 

oorspsronkelijke nationaliteit bezit

Maasdriel Overlijden Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een aangifte van 

een doodgeboren kind. Wanneer een 

kind levenloos wordt geboren na een 

zwangerschap die langer dan 24 weken 

heeft geduurd, dient het kind te 

worden aangegeven bij de burgerlijke 

stand van de gemeente waar de 

bevalling heeft plaatsgevonden. Deze 

maakt een  'akte van een levenloos 

geboren kind' op en het is mogelijk om 

de baby officieel in een trouwboekje bij 

te laten schrijven

Burgerlijk Wetboek Boek 1, 

Personen- en familirecht; Wet 

basisregistratie personen; Besluit 

Burgerlijke Stand

Wettelijke verplichting
Burgers waarvan het rechtsfeit zich in de gemeente Zaltbommel 

heeft voorgedaan

Basispersoonsgegvens; BSN; gegevens m.b.t. 

kinderen
Burger

Maasdriel
Klanttevredenheidsonderzoek

en
Publieke Dienstverlening

Het uitvoeren van een 

klanttevredenheidsonderzoek

Maasdriel
Gezag over minderjarige 

vaststellingen
Publieke Dienstverlening

Het beoordelen van het gezag over 

minderjarigen door reconstructie van 

de gezagssituatie

Maasdriel Parkeerkraskaarten Publieke Dienstverlening
Het beoordelen van een aanvraag voor 

een stadspas

Maasdriel NAVO-militairen Publieke Dienstverlening
Het behandelen van een inschrijving 

van een NAVO-militair in de BRP

Maasdriel Reisdocument niet-ingezetene Publieke Dienstverlening

Het behandelen van een aanvraag voor 

een nieuw reisdocument van een niet-

ingezetene

Maasdriel
Linnen rijbewijs 

omwisselingen
Publieke Dienstverlening

Het behandelen van de omwisseling 

van een linnen rijbewijs

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel
Datalekken melden Juridische Zaken

Wanneer bij een incident 

persoonsgegevens betrokken zijn, dient 

naar de inbreuk op de privacy en de 

bescherming gekeken te worden. 

Conform de AVG en de Meldplicht 

Datalekken wordt dit afgehandeld bij 

de AP

Algemene Verordening 

Gegevensbescherming artikel 33. 

en regels van AP bij Meldplicht 

Datalekken

Wettelijke verplichting Inwoners van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel 

Mogelijk een of meerdere van: NAW, geslacht 

BSN,  geboortedatum, geboorteplaats, 

burgerlijke staat, rechtsfeiten (aanvragen, 

bezwaar en beroep), financiële gegevens etc.

Per incident vast te stellen Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel

Persoonsgegevens 

dataportabiliteit verzoek, 

procedure "Rechten van 

Betrokkenen"

Juridische Zaken

Het behandelen van een verzoek op 

basis van het recht op dataportabiliteit 

van persoonsgegevens.

Artikel 20 Algemene verordening 

gegevensbescherming
Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens

Rijkdienst voor Identiteitsgegevens (RviG) (Min. 

BZK)
Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel

Aansprakelijkstellingen van 

gemeente
Juridische Zaken

Het behandelen van een 

aansprakelijkstelling door een derde
Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens Verzekeringsmaatschappij en Gemeente Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel
Voorlopige voorzieningen Juridische Zaken

Het behandelen van een voorlopige 

voorziening

Artikel 7:1 Algemene wet 

bestuursrecht
Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens Rechtbank en Gemeente Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel
Klachten personen Juridische Zaken

Het behandelen van een klacht 

betreffende een gemeentelijk 

bestuursorgaan, diens voorzitter of een 

lid daarvan, een gemeentelijke dienst 

of persoon

Artikel 9:2 Algemene wet 

bestuursrecht
Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens Klachtbehandeling (intern) Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel
Beroepschriften Juridische Zaken Het behandelen van een beroepschrift

Artikel 8:1 Algemene wet 

bestuursrecht
Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens

Rechtbank, Raad van State of Centrale Raad van 

Beroep of CBB
Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel
Hoger beroep bestuur Juridische Zaken Het behandelen van een beroepschrift

Artikel 8:104 Algemene wet 

bestuursrecht
Wettelijke verplichting

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel
Hoger beroep civiel Juridische Zaken Het behandelen van een beroepschrift

Artikel 30a Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering
Wettelijke verplichting

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel
Cassatie Juridische Zaken

Het behandelen van een beroep in 

cassatie bij de Hoge Raad

Artikel 398 Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering
Wettelijke verplichting

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel
Ingebrekestellingen Juridische Zaken

Het behandelen van een 

ingebrekestelling in het kader van de 

Wet dwangsom en beroep bij niet 

tijdig beslissen

Artikel 4:17 Algemene wet 

bestuursrecht
Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel

Civielrechtelijke procedure als 

gedaagde
Juridische Zaken

Het behandelen van een 

civielrechtelijke procedure als 

gedaagde

Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering art. 255, 339 en 

353

Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens Rechtbank, advocaat, gemeente Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel

Civielrechtelijke procedure als 

eiser
Juridische Zaken

Het behandelen van een 

civielrechtelijke procedure als eiser

Artikel 30a Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering
Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens Rechtbank Nee
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Maasdriel of 

Zaltbommel
Toezichthouder aanwijzing Juridische Zaken

Het aanwijzen van een ambtenaar als 

toezichthouder.

Artikel 5:11 Algemene wet 

bestuursrecht
Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens Opdrachtnemer Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel

Persoonsgegevens 

verstrekkingen, procedure 

"Rechten van Betrokkenen"

Juridische Zaken

Het behandelen van een aanvraag op 

grond van het recht op inzage in eigen 

persoonsgegevens inde BRP en 

verstrekking aan derden

Artikel 15 Algemene verordening 

gegevensbescherming
Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RviG) (Min. 

BZK)
Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel

Persoonsgegevens beperking 

verwerking verzoek, 

procedure "Rechten van 

Betrokkenen"

Juridische Zaken

Het behandelen van een verzoek voor 

het beperken van de verwerking van 

persoonsgegevens

Artikel 18 Algemene verordening 

gegevensbescherming
Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel

Persoonsgegevens, 

bezwaarverwerking
Juridische Zaken

Het behandelen van een bezwaar 

tegen de verwerking van 

persoonsgegevens

Algemene Verordening 

Gegevensbescherming art 21.1
Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel

Verzoek Wet hergebruik van 

overheidsinformatie (Who)
Juridische Zaken

Artikel 3 Wet hergebruik van 

overheidsinformatie
Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel
Verzekerde objecten (?) Juridische Zaken

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel
Beroep door gemeente Juridische Zaken

Het indienen van een beroepschrift 

door de eigen organisatie tegen een 

door aan ander overheidsorgaan 

genomen besluit

Artikel 8:1 Algemene wet 

bestuursrecht
Wettelijke verplichting Aanvrager / Inwoner NAW, contactgegevens Nee

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel

Data Protection Impact 

Assessment (DPIA)
Juridische Zaken

Het uitvoeren van een Privacy Impact 

Analyse (PIA).

Artikel 35 Algemene verordening 

gegevensbescherming
Wettelijke verplichting

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel
Verzekeringenbeheer [lokaal] Juridische Zaken

Verzekering (object) polisnummer:.... 

(omschrijving)

BVEB, Zaltbommel 

en Maasdriel
Dagvaarding Juridische Zaken

Het behandelen van een dagvaarding 

bij de civiele rechter
Gemeente, advocaten 

Maasdriel Incasso van geldvorderingen Juridische Zaken Burgerlijk Wetboek Wettelijke verplichting  Nee

BVEB Atimo financiële verwerking Financiën
De juiste uren op het juiste project 

boeken

Medewerkers van de gemeente Maasdriel en de BVEB die 

werkzaam zijn in Kerkdriel

Naam, afdeling, aantal uren werkzaam bij een 

project
Financiën, controller Maasdriel Nee

Maasdriel

Tijdelijke 

gebruiksvergunningen 

brandveiligheid

Team Beleid en Regie

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een tijdelijke gebruiksvergunning in het 

kader van de brandveiligheid

Wettelijke verplichting
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening 

overige plaatsen BAV

Verenigingen, bedrijven, stichtingen of particulieren of melding 

trouerij op eigen locatie buiten

NAW, (Landelijk formulier)  plaats van 

evenement en contactgegevens

Brandweer (geeft advies) en acceptatie melding 

wordt gestuurd aan aanvrager en aan de 

veiligheidsregio (brandweer)

Nee

Maasdriel Binnentreden woningen Team Beleid en Regie

Het bevoegd zijn tot het binnentreden 

in een woning zonder toestemming 

van de bewoner

Wettelijke verplichting Gemeentewet;Algemene wet op het binnentreden ODR vraagt aan of VRZ Veiligheids regio gelderland zuid Naam ODR voor het besluit Nee

Maasdriel Explosievenopruiming Team Beleid en Regie
Het behandelen van de melding van de 

vondst van een explosief
Wettelijke verplichting Wet veiligheidsregio&apos;s Inwoners en bedrijven

NAW plus gegevens over locatie van de melding 

explosief
Politie en vervolgens EOD Nee

Maasdriel
Gebiedsverbod/meldingsplicht 

tijdelijke ontheffingen
Team Beleid en Regie

Het behandelen van de aanvraag voor 

een tijdelijke ontheffing op een 

gebiedsverbod of meldingsplicht

Wettelijke verplichting Proces is tot op heden nooit gebrukt Nee

Maasdriel Gebiedsverboden Team Beleid en Regie

Het uitvoeren van de oplegging van 

een gebiedsverbod aan een 

ordeverstoorder

Wettelijke verplichting Gemeentewet Natuurlijke personen 
NAW contactgegevens, gedrag en mogelijk 

strafrechtelijke feiten, 

Betrokken natuurlijk persoon en afschrift besluit 

naar de politie
Nee

Maasdriel Gedoogverklaringen Team Beleid en Regie
Het beoordelen van een aanvraag voor 

een gedoogverklaring
Wettelijke verplichting Opiumwet Nee

Maasdriel Groepsverboden Team Beleid en Regie

Het uitvoeren van de oplegging van 

een groepsverbod aan een 

ordeverstoorder

Wettelijke verplichting Gemeentewet Natuurlijke personen 
NAW contactgegevens, gedrag en mogelijk 

strafrechtelijke feiten, 

Betrokken natuurlijk persoon en afschrift besluit 

naar de politie
Nee

Maasdriel Tijdelijke huisverboden Team Beleid en Regie
Het beoordelen van het opleggen van 

een tijdelijk huisverbod
Wet tijdelijk huisverbod Wet tijdelijk huisverbod en  Inwoners

NAW, gedrag, BSN, contactgegevens, oorzaak 

gedrag, 

Inwoners, Gemeente Culemborg doet de 

juridische afhandeling en onderhoudt contacten 

met het Veiligheidshuis,

Nee

Maasdriel
Samenscholingsverbod 

instelling
Team Beleid en Regie

Samenscholingsverbod vaststellen voor 

een locatie om de openbare orde te 

bewaren.

Wettelijke verplichting Art 2.1 van APV Burgers Geen Nee

Maasdriel
Samenscholingsverbod 

ontheffing
Team Beleid en Regie

Het beoordelen van een aanvraag voor 

ontheffing van een 

samenscholingsverbod.

Wettelijke verplichting Art 2.1 van APV Inwoners NAW Inwoner en gemeente (BOA) en politie Nee

Maasdriel Radicalisering melding Team Beleid en Regie
Het behandelen van een melding van 

radicalisering van een inwoner.
Wettelijke verplichting Gemeentewet Inwoners NAW   Veiligheidshuis Nijmegen Nee

Maasdriel

Brandveilig gebruik en 

basishulpverlening overige 

plaats melding

Team Beleid en Regie

Het behandelen van een melding voor 

brandveilig gebruik en 

basishulpverlening voor een overige 

plaats

Wettelijke verplichting Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit Inwoners NAW Nee

Maasdriel
Gedetineerde terugkeer of 

verlof melding
Team Beleid en Regie

Het behandelen van een melding van 

verlof of terugkeer van een 

(ex)gedetineerde

Wettelijke verplichting Gemeentewet Inwoners NAW en leefgebieden die aandacht vragen Gemeente  Nee

Maasdriel
Hinderlijke of schadelijke 

dieren ontheffingen
Team Beleid en Regie

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod op het 

houden van hinderlijke of schadelijke 

dieren 

te onderzoeken Nog te onderzoeken Nee

Maasdriel
Afgezette gebieden betreden 

ontheffingen
Team Beleid en Regie

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod op het 

betreden van een afgezet gebied

Wettelijke verplichting Gemeentewet, art. 149 Inwoners en bedrijven NAW
Gemeente, BOA en politie en inwoners en 

bedrijven
Nee

Maasdriel Bijenhouden ontheffingen Team Beleid en Regie

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een ontheffing van het verbod op het 

houden van bijen

Wettelijke verplichting Gemeentewet, art. 149 Navragen TRIX Nee
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Maasdriel Sluiting Hennepkwekerij Team Beleid en Regie Bestuurlijke handhaving opiumwet Wettelijke verplichting
Opiumwet art 13b en wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
Eigenaren van de panden NAW van eigenaren Eigenaren van de objecten, register WKPB Nee

Maasdriel Aanpak woonoverlast Team Beleid en Regie Woonoverlast Wettelijke verplichting Art. 151d Gemeentewet en art. 2:79 APV Eigenaren van woningen en bewoners van deze panden
NAW, gedrag, GGD-verslag, GGZ-raporten, foto's, 

films/video

Gemeente, eigenaar van woning en mogelijk 

bewoners van de woning
Nee

Maasdriel Blijverslening Team Beleid en Regie
Het beoordelen van een aanvraag voor 

een blijverslening
Wettelijke verplichting Verordening Blijverslening Inwoners

NAW, financiele gegevens (e-mail, 

telefoonnummer, BSN, geboortedatum, 

vermogen, inkomen, IBAN etc.?)

inwoners aanvrager, SVN, BKR Nee

Maasdriel Kamerverhuurvergunningen Team Beleid en Regie
Het beoordelen van een aanvraag voor 

een kamerverhuurvergunning

Maasdriel Woningsplitsingsvergunningen Team Beleid en Regie
Het beoordelen van een aanvraag voor 

een woningsplitsingsvergunning
Wettelijke verplichting WRO, artikel …

Inwoners en eventueel contactgegevens van de persoon die 

namens een bedrijf de aanvraag indient.

NAW gegevens aanvrager, telefoonnummer, 

e/mail, locatiegegevens van het pand 

Aanvragers + inwoners (door middel van 

publicatie in ??)
Nee

Maasdriel
Verhuur leegstaande woning 

vergunningen
Team Beleid en Regie

Het behandelen van een aanvraag voor 

een vergunning voor de verhuur van 

een leegstaande woning of gebouw

Wettelijke verplichting Leegstandwet art 15 Particulieren
NAW gegevens aanvrager, locatie gegevens, 

contactgegevens
Aanvragers Nee

Maasdriel
Omgevingsvergunning 

advisering bevoegd gezag
Team Beleid en Regie

Het behandelen van het adviesverzoek 

van een ander bevoegd gezag voor een 

of meerdere activiteiten van een 

omgevingsvergunning

Wettelijke verplichting Wabo Bedrijven, ODR NAW bedrijven ODR, veiligheidsregio Nee

Maasdriel

Omgevingsvergunning 

activiteit planologisch strijdig 

gebruik

Team Beleid en Regie

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een omgevingsvergunning wat betreft 

de activiteit planologisch strijdig 

gebruiken van gronden of bouwwerken

Wettelijke verplichting Artikel 2.12 Wabo Particulieren NAW, telefoonnumer, e-mail Aanvrager en gepubliceerd op overheid.nl Nee

Maasdriel

Omgevingsvergunning 

verklaring van geen 

bedenkingen

Team Beleid en Regie

Het behandelen van de aanvraag van 

een ander bevoegd gezag voor een 

verklaring van geen bedenkingen

Wettelijke verplichting Artikel 2.27 + 2.28 Wabo N.v.t. N.v.t.

Maasdriel Monumentenaanwijzingen Team Beleid en Regie
Het beoordelen van een aanvraag tot 

aanwijzing van een monument
Wettelijke verplichting Erfgoedwet, artikel 3.1 Aanvrager, externe adviseurs, Rijksdienst Cultureel Erfgoed

NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer, locatie 

gegevens en beschrijving van het  pand
Inwoners, externe adviseurs Nee

Maasdriel
Monumentaanwijzingen 

aanpassing
Team Beleid en Regie

Het beoordelen van een aanvraag tot 

aanpassing van de aanwijzing als 

gemeentelijk monument

Wettelijke verplichting Gemeentelijke monumentenverordeing, artikel 7 Aanvrager
NAW gegevens aanvrager, e-mail, 

telefoonnummer, locatie gegevens
Inwoners, externe adviseurs Nee

Maasdriel
Monumentenaanwijzingen 

intrekking
Team Beleid en Regie

Het beoordelen van een aanvraag tot 

intrekking van de aanwijzing als 

gemeentelijk monument

De betrokkene heeft toestemming 

gegeven voor de verwerking van 

zijn persoonsgegevens voor een of 

meer specifieke doeleinden

Erfgoedwet, artikel? Aanvrager, adviseurs NAW gegevens aanvrager, locatie gegevens Adviseurs Nee

Maasdriel

Anterieure 

grondexploitatieovereenkomst 

opstelling

Team Beleid en Regie

Het uitvoeren van de opstelling van 

een anterieure 

grondexploitatieovereenkomst in het 

kader van de Wro

Wet ruimtelijke ordening Wettelijke verplichting

Maasdriel
Principeverzoek 

bestemmingsplanwijziging
Team Beleid en Regie

Het beoordelen van een 

principeverzoek voor een 

bestemmingsplanwijziging

Wettelijke verplichting Wabo, Wro ODR, bedrijven, inwoners NAW, telefoonnummer, e-mail ODR, aanvrager Nee

Maasdriel
Bestemmingsplannen 

opstelling
Team Beleid en Regie

Het uitvoeren van de opstelling van 

een bestemminsplan
Wettelijke verplichting Art 3.8 WRO afdeling 3.4 Awb Particulieren  NAW, telefoonnumer, e-mail, rekeningnummer

Aanvragers, indieners zienswijze en publicatie 

Plan via overheid.nl
Nee

Maasdriel Bestemmingplanwijziging Team Beleid en Regie

Het uitvoeren van de opstelling van 

een wijziging of uitwerking van een 

bestemmingsplan

Wettelijke verplichting Artikel 3.6 Wro, afdeling 3.4 Awb Particulieren NAW, telefoonnumer, e-mail
Aanvragers, indieners zienswijze en publicatie 

Plan via overheid.nl
Nee

Maasdriel Planschadevergoedingen Team Beleid en Regie
Het beoordelen van een aanvraag voor 

een planschadevergoeding
Wettelijke verplichting Artikel 6.1 e.v. Wro Particulieren NAW, telefoonnummer, e-mail, bankrekening

Saoz (Stichting Advisering Onroerende Zaken), 

aanvrager

Maasdriel Structuurvisies Team Beleid en Regie
Het uitvoeren van de opstelling van 

een structuurvisie
Wettelijke verplichting Artikel 2.1. Wro, afdeling 3.4 Awb Particulieren, bedrijven, provincie, waterschap

Maasdriel
Voorbereidingsbesluiten 

bestemmingsplan
Team Beleid en Regie

Het uitvoeren van de opstelling van 

een voorbereidingsbesluit van een 

bestemmingsplan

Wettelijke verplichting Artikel 3.7 Wro Particulieren NAW, telefoonnummer, e-mail ODR, eigenaren percelen Nee

Maasdriel Beheersverordeningen Team Beleid en Regie
Het uitvoeren van de opstelling van 

een beheersverordening
Wettelijke verplichting Artikel 3.38 Wro, afdeling 3.4 Awb Particulieren, bedrijven, provincie, waterschap NAW, telefoonnummer, e-mail ODR, aanvrager, indieners zienswijze Nee

Maasdriel
Beheersverordening 

buitentoepassingsverklaring
Team Beleid en Regie 3.40 Wro is vervallen

Maasdriel Energiesubsidies Team Beleid en Regie
Het beoordelen van een aanvraag voor 

energiesubsidie
Wettelijke verplichting Gemeentewet artikel … Aanvrager

NAW gegevens, e/mail, geboortedatum, 

bankgegevens en locatiegegevens
Aanvrager, SVN Nee

Maasdriel
Recreatiewoning tijdelijk 

bewonen gedoogbeschikking
Team Beleid en Regie

Het behandelen van een aanvraag voor 

een persoonsgebonden 

gedoogbeschikking voor het (tijdelijk) 

bewonen van een recreatiewoning

N.v.t. want gedogen Particulieren NAW, telefoonnummer, e-mail

Maasdriel Startersleningen VROM Team Beleid en Regie
Het behandelen van een aanvraag voor 

een starterslening
Wettelijke verplichting Art 147 en 149 van de gemeentewet Inwoners

NAW, contactgegevens, geboortedatum, 

inkomensgegevens, burgelijke staat, 

bankgegevens

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nee

Maasdriel Duurzaamheidsleningen Team Beleid en Regie
Het beoordelen van een aanvraag voor 

een duurzaamheidslening
Wettelijke verplichting Art 147 en 149 van de gemeentewet Inwoners

NAW, contactgegevens,  geboortedatu, 

burgelijke staat, inkomensgegevens, 

bankgegevens, identiteitsbewijs, BSN, 

Aanvrager, SVn of soms tussenpersoon Nee

Maasdriel
Gemeentelijke 

monumentensubsidies
Team Beleid en Regie

Het beoordelen van een aanvraag voor 

een gemeentelijke 

monumentensubsidie

Wettelijke verplichting Art 4.20  e.v. Awb en art 149 gemeentewet Inwoners NAW< contactgegevens en bankgegevens Aanvrager Nee

Maasdriel
Grote aantallen dieren 

ontheffingen
Team Beleid en Regie

Het beoordelen van een aanvraag een 

ontheffing van het verbod op het 

houden van grote aantallen dieren
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Maasdriel Meldingsplicht opleggingen Team Beleid en Regie

Het uitvoeren van de oplegging van 

een (intergemeentelijke) 

meldingsplicht aan een 

ordeverstoorder

Maasdriel Woontussenvoorzieningen Team Beleid en Regie
Het beoordelen van een aanvraag voor 

een woontussenvoorziening

Maasdriel Opkopersregister beoordeling Team Beleid en Regie
Het beoordelen van een 

opkopersregister

Wetboek van 

Strafrecht;Uitvoeringsbesluit ex 

artikel 437 Wetboek van Strafrecht

APV Nee

Maasdriel Opkoper melding Team Beleid en Regie
Het verwerken van de melding van een 

opkoper
te onderzoeken Nog te onderzoeken Nee

Maasdriel Opkopersregister vrijstelling Team Beleid en Regie

Het beoordelen van een aanvraag voor 

vrijstelling van de verplichting om een 

opkopersregister bij te houden

Wetboek van 

Strafrecht;Uitvoeringsbesluit ex 

artikel 437 Wetboek van Strafrecht

Nog te onderzoeken Nee

Maasdriel Inburgeringstrajecten Sociaal Domein
Het laten deelnemen van burgers aan 

een inburgeringstraject
Wettelijke verplichting

Wet inburgering, Besluit inburgering, Regeling 

inburgering
Statushouders gemeente Zaltbommel Nee

Maasdriel Inburgeringsplicht ontheffing Sociaal Domein

Het behandelen van een aanvraag voor 

een ontheffing op de 

inburgeringsplicht

Wettelijke verplichting

Artikel 6 Wet inburgering, artikelen 2.8, 2.8a, 2.8b 

Besluit inburgering, artikelen 2.4, 2.4a, 2.4b, 2.4c, 

2.4d Regeling inburgering

Statushouders gemeente Zaltbommel Nee

Maasdriel Gastouder inschrijvingen Sociaal Domein
In het Landelijk Register Kinderopvang 

en Peuterspeelzalen (LRKP)
Wettelijke verplichting

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen;Besluit registers kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk

Inwoners gemeente Maasdriel? Nee

Maasdriel
Gastouder mutaties 

verwerkingen
Sociaal Domein

Het beoordelen van een mutatie met 

betrekking tot een gastouder in het 

Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen (LRKP)

Wettelijke verplichting

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen;Besluit registers kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk

Inwoners gemeente Maasdriel? Nee

BVEB, Maasdriel Disciplinaire maatregel HRM

Het voorkomen van recidive en de 

rechtsgang en toetsing of een 

disciplinaire maatregel opgelegd mag 

worden

Wettelijke grondslag Ambtenarenwet, CAR-UWO

Medewerkers van de gemeente Maasdriel cq Zaltbommel, 

eventueel andere betrokkene als die er is in het specifieke geval, 

leidinggevende van de medewerker om wie het gaat, HRM 

medewerker

Personeelsdossier: NAW, functienaam, 

geboortedatum, salaris, omvang dienstverband, 

personeelsnummer. Gedrag (verslag m.b.t. de 

discretionaire bevoegdheid)

HRM, Interne bezwarencommissie, 

leidinggevende 
Nee

BVEB, Maasdriel Vaste salarismutaties HRM
Wijzigingen in de stamgegevens voor 

het salaris doorvoeren
Uitvoering van een overeenkomst Aanstellingsbesluit

Medewerkers van de gemeente Maasdriel cq Zaltbommel en 

inhuurkrachten voor beide gemeenten

Voor inhuur: BSN, NAW, in- en uitdienst, 

geboortedatum, uren werkzaam, afdeling. Voor 

medewerkers zelfde gegevens als bij inhuur maar 

ook: geboorteplaats en salarisgegevens

HRM, medewerker zelf, leidinggevende en 

afdeling financiën, Belastingdienst en 

Pensioenfonds

Nee

BVEB, Maasdriel Variabele salarismutaties HRM
Het doorvoeren van variabele 

onderdelen van het salaris
Wettelijke grondslag Aanstellingsbesluit Medewerkers van de gemeente Maasdriel cq Zaltbommel

Reistijden en reisplaatsen, tijdregistratiesysteem, 

afdeling, in- en uitdiensttreding, naw, BSN, 

geboortedatum, geboorteplaats, salarisgegevens, 

hoeveel uren werkzaam

Medewerkers gemeente Maasdriel cq 

Zaltbommel, inwoners gemeente Maasdriel cq 

Zaltbommel, Belastingdienst, Pensioenfonds

Nee

BVEB, Maasdriel Salarisproductie HRM

Alle mutaties en wijzigingen in wet- en 

regelgeving doorvoeren vanaf het 

moment van indienen tot het moment 

van uitbetaling 

Uitvoering van een overeenkomst Aanstellingsbesluit Medewerkers gemeente Maasdriel cq Zaltbommel

Reistijden en reisplaatsen, tijdregistratiesysteem, 

afdeling, in- en uitdiensttreding, naw, BSN, 

geboortedatum, geboorteplaats, salarisgegevens, 

hoeveel uren werkzaam

Medewerkers, afdeling financiën, HRM, 

Belastingdienst, Pensioenfonds, leverancier
Ja

BVEB, Maasdriel Introductie (nieuw) HRM

Op een goede manier wegwijs maken 

binnen de organisatie, regels en 

cultuur om goed ingewerkt te raken

Uitvoering van overeenkomst Aanstellingsbesluit
Nieuwe medewerkers en inhuurkrachten die een vacature invullen 

en die structurele werkzaamheden verrichten

Privé e-mailadres, naam, datum indiensttreding, 

functie, testresultaten

Leidinggevende, buddy, beheerder HRM en 

beheerder softwarepakket
Nee

BVEB, Maasdriel HRM Gesprekscyclus HRM

Afspraken maken over functioneren en 

welke resultaatafspraken over het 

behalen van organisatiedoeleinden 

worden er gesteld, persoonlijke 

ontwikkeling en verbeteracties

Uitvoering van overeenkomst Aanstellingsbesluit Medewerkers gemeente Maasdriel cq Zaltbommel

Naam, functienaam, functieprofiel, salarisniveau, 

gemaakte afspraken, verbeterpunten, 

salarisschaal

Leidinggevende, medewerker, HRM (deels), 

beheerder performance management
Nee

BVEB, Maasdriel Detachering (inhuur) HRM

Gelegenheid bieden ontwikkeling van 

een persoon, tijdelijke situatie 

oplossen voor de organisatie, 

knelpunten tussen gemeentes (van 

buitenaf) oplossen

Uitvoering van een overeenkomst Detacheringsovereenkomst
Detacheringsbureau, gemeente Maasdriel cq Zaltbommel, een 

derde gemeente, gedetacheerde

NAW, functienaam, salaris, aantal uren 

gedetacheerd, geboortedatum

HRM, detacheringbureau, de andere gemeente, 

financiële afdeling
Nee

BVEB, Maasdriel Detachering vanuit gemeente HRM

Gelegenheid bieden ontwikkeling van 

een persoon, tijdelijke situatie 

oplossen voor de organisatie, 

knelpunten tussen gemeentes (van 

buitenaf) oplossen

Uitvoering van een overeenkomst Detacheringsovereenkomst
Betrokken medewerker, leidinggevende, gemeente Maasdriel cq 

Zaltbommel, derde gemeente

NAW, functienaam, salaris, aantal uren 

gedetacheerd, geboortedatum

Derde partij, medewerker, leidinggevende, 

HRM, afdeling financiën
Nee

BVEB, Maasdriel
Indiensttreding medewerkers, 

aanstellingsbrief
HRM

Vastlegging van gegevens omtrent 

dienstverband
Wettelijke grondslag Ambtenarenwet Nieuwe medewerkers

NAW, geboortedatum, geboorteplaats, 

functienaam, inschaling, soort dienstverband, 

datum indiensttreding, aantal uren werkzaam

Salarisadministratie, medewerker, HRM 

administratie, leidinggevende medewerker
Nee

BVEB, Maasdriel VOG HRM Aanvragen VOG
Uitvoering van een overeenkomst 

of wettelijke grondslag
Aanstellingsbesluit of CAR-UWO Nieuwe medewerkers

Privé e-mailadres, naam medewerker, 

functienaam

Justis, medewerker, HRM administratie, gaat 

daarna in personeelsdossier
Nee

BVEB, Maasdriel Verzuimbegeleiding HRM
Het verzuimdossier opbouwen en 

bijhouden
Wettelijke grondslag Wet verbetering poortwachter Medewerkers gemeente Maasdriel cq Zaltbommel

Naam, geboortedatum, telefoonnummer (thuis 

en mobiel), geslacht, personeelsnummer, functie, 

organisatorische eenheid, naam leidinggevende, 

naam bedrijfsarts, naam casemanager, 

begindatum ziekte, datum indiensttreding, aard 

verzuim, oorzaak van ziekte, type vangnet, 

verzuimpercentage, AT percentage, reden van 

(deel)herstel, werkgerelateerd of niet 

werkgerelateerd

Leidinggevend (alleen voor medewerkers van 

zijn/haar afdeling), HRM adviseur (allen voor 

medewerkers van zijn/haar 

afdeling), medewerker zelf, bedrijfsarts

Nee
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BVEB, Maasdriel Beeldschermbril HRM
Goed werkgeverschap in het kader van 

de arbo-wet
Wettelijke grondslag Arbeidsomstandighedenwet Medewerkers

Naam medewerker, personeelsnummer, e-

mailadres (zakelijk), medische informatie (sterkte 

bril)

Leverancier (Intersafe) Nee

BVEB, Maasdriel
Vaccinatieprogramma 

buitendienst
HRM

Medewerkers beschermen voor 

gezondheidsrisico's
Wettelijke grondslag Arbeidsomstandighedenwet

Medewerkers buitendienst van de gemeente Maasdriel cq 

Zaltbommel

Naam medewerker, geboortedatum, functie en 

afdeling, acceptatie/weigering vaccinatie, welke 

vaccinatie + duur bescherming

Prikdienst, medewerker, leidinggevende, HRM Nee

BVEB, Maasdriel IZA Bedrijfszorg HRM
Preventie en voorkomen van 

arbeidsuitval
Wettelijke grondslag CAR-UWO Medewerker

NAW, geboortedatum, wel/niet IZA verzekerd 

zijn, als medewerker zelf aangeeft waarom hulp 

ingeschakeld wordt, dan wordt dit ook 

doorgegeven

Leidinggevende, HRM administratie, IZA 

bedrijfszorg, betreffende zorgverlener
Nee

BVEB, Maasdriel Deelnemerslijst IZA HRM

Eenmalig jaarlijkse bijdrage (in 

december) ziektekostenverzekering 

voor werknemers

Wettelijke grondslag CAR-UWO Medewerkers (vast of tijdelijk contract), Wethouders

NAW, geboortedatum, BSN, pakket 

zorgverzekering (basis en aanvullend), ingang 

verzekering, NAW, geboortedatum, BSN mee 

verzekerde gezinsleden

HRM (via salarismailbox) Nee

BVEB, Maasdriel
Salarisgegevens uitwisselen 

ABP
HRM

Registrereren en bijhouden 

pensioenopbouw per medewerker
Uitvoering van een overeenkomst Aanstellingsbesluit Medewerkers

NAW, geboortedatum, datum in- en uitdienst, 

parttimefactor, BSN, premiegrondslag, welke 

pensioen

APG Nee

BVEB, Maasdriel
Uitwisselen gegevens met 

Robidus
HRM

Advies reïntegratie en verzorgen 

uitkering (m.n. WIA en IVA)
Wettelijke grondslag Wet verbetering poortwachter Medewerkers

Sociaal verzekeringsloon, parttimefactor, NAW, 

geboortedatum, BSN, 1ste 

arbeidsongeschiktheidsdag, percentage 

arbeidsongeschiktheid

Robidus, (via Robidus naar UWV) Nee

BVEB, Maasdriel
Uitwisselen gegevens met 

Loyalis
HRM

De hoogte van de uitkering berekenen 

en vastleggen van de premie
Uitvoering van een overeenkomst Aanstellingsbesluit Medewerkers

NAW, geboortedatum, datum in- en uitdienst, 

parttimefactor, BSN, SV-loon, gedeeltelijk of 

volledig arbeidsongeschiktheidspensioen

Loyalis en Robidus Nee

BVEB, Maasdriel Opleidingsplan HRM
De organisatie en de medewerkers 

verder te ontwikkelen
Wettelijke grondslag CAR-UWO

Ambtenaren van de gemeente Maasdriel en de gemeente 

Zaltbommel

Geboortedatum, naam, afdeling, functie, e-

mailadres zakelijk, telefoonnummer zakelijk

Opleidingsinstituut, ondersteuning van de 

gemeenten
Nee

BVEB, Maasdriel Werving intern HRM
Juiste medewerker op de juiste plek 

krijgen
Uitvoering van een overeenkomst Aanstellingsbesluit

Ambtenaren van de gemeente Maasdriel en de gemeente 

Zaltbommel en de medewerkers van de BVEB

CV: NAW, telefoonnummer, e-mailadres, historie 

qua werk en opleiding, burgerlijke staat, 

rijbewijs, wel of geen kinderen, Linked-In 

verwijzing, samenvatting van je profiel, foto, 

kennis en vaardigheden, hobby's

HRM, leidinggevende, selectiecommissie Nee

BVEB, Maasdriel Werving extern HRM
Juiste medewerker op de juiste plek 

krijgen
Uivoering van een overeenkomst Aanstellingsbesluit Externe kandidaten

CV: NAW, telefoonnummer, e-mailadres, historie 

qua werk en opleiding, burgerlijke staat, 

rijbewijs, wel of geen kinderen, Linked-In 

verwijzing, samenvatting van je profiel, foto, 

kennis en vaardigheden, hobby's

HRM, leidinggevende, selectiecommissie, 

werving- en selectiebureau
Nee

BVEB, Maasdriel Selectieprocedure HRM
Juiste medewerker op de juiste plek 

krijgen
Uitvoering van een overeenkomst Aanstellingsbesluit Interne en externe sollicitanten

CV, Diploma's, VOG, Diverse 

aanmeldingsformulieren (pensioen, 

ziektekostenverzekeraar), BSN

HRM, Leidinggevende, Selectiecommissie, 

werving- en selectiebureau
Nee

BVEB, Maasdriel
Stage op eigen verzoek HRM Juiste stagiaire op de juiste plek krijgen Uitvoering van een overeenkomst Stageovereenkomst Externe kandidaten CV Afdelingshoofd, stagebegeleider Nee

BVEB, Maasdriel
Stage op eigen verzoek 

aannemen HRM Juiste stagiaire op de juiste plek krijgen Uitvoering van een overeenkomst Stageovereenkomst Externe kandidaten

CV, VOG, Loonbelastingverklaring, kopie ID, 

Gegevens opleiding, aantal uren werkzaam, 

stagevergoeding, verlof, reiskosten

Afdelingshoofd, stagebegeleider, 

salarisadministratie Nee

BVEB, Maasdriel
Stagewerving HRM Juiste stagiaire op de juiste plek krijgen Uitvoering van een overeenkomst Stageovereenkomst Externe kandidaten CV Afdelingshoofd, stagebegeleider Nee

BVEB, Maasdriel

Stagewerving aannemen HRM Juiste stagiaire op de juiste plek krijgen Uitvoering van een overeenkomst Stageovereenkomst Externe kandidaten

CV, VOG, Loonbelastingverklaring, kopie ID, 

Gegevens opleiding, aantal uren werkzaam, 

stagevergoeding, verlof, reiskosten

Afdelingshoofd, stagebegeleider, 

salarisadministratie Nee

BVEB, Maasdriel
Werkervaringsplaats op eigen 

verzoek HRM Juiste persoon op de juiste plek krijgen Uitvoering van een overeenkomst Aanstellingsbesluit Externe kandidaten CV Afdelingshoofd, stagebegeleider Nee

BVEB, Maasdriel
Werkervaringsplaats op eigen 

verzoek, aannemen HRM Juiste persoon op de juiste plek krijgen Uitvoering van een overeenkomst Aanstellingsbesluit Externe kandidaten

CV, VOG, Loonbelastingverklaring, kopie ID, 

Gegevens opleiding, aantal uren werkzaam, 

stagevergoeding, verlof, reiskosten

Afdelingshoofd, stagebegeleider, 

salarisadministratie Nee

BVEB, Maasdriel
Eindejaarsgeschenk HRM

Mensen blij maken met een 

eindejaarsgeschenk Medewerkers en inhuurkrachten van de drie organisaties naam, afdeling, vast of inhuurkracht Activiteitencommissie Nee

BVEB, Maasdriel
Personeelsdossier HRM Compleet personeelsdossier Uivoering van een overeenkomst Aanstellingsbesluit Medewerkers NAW,  HRM, leidinggevende en medewerker Nee

BVEB, Maasdriel Urenwijziging HRM Juiste brondocument Wettelijke grondslag CAR-UWO Medewerkers NAW, uren werkzaam HRM, leidinggevende, medewerker Nee

BVEB, Maasdriel
Uitdiensttreding HRM Juiste brondocument Wettelijke grondslag Ambtenarenwet Medewerkers

NAW, datum uitdiensttreding, studieschuld, 

ouderschapsverlof Medewerker, Leidinggevende, HRM Nee

BVEB, Maasdriel
Kerstlunch voor 

gepensioneerden Kerstcomittee Kerstlunch Toestemming Toestemming van betrokkene Gepensioneerden NAW, e-mailadres Gepensioneerden Nee

BVEB, Maasdriel

Personeelsdossier 

medewerkers tot 1 januari 

2018 HRM Compleet personeelsdossier Uivoering van een overeenkomst Aanstellingsbesluit of CAR-UWO Medewerkers gemeente Maasdriel NAW,  Twee mensen van afdeling ID, HRM Nee

BVEB, Maasdriel
Personeelsdossiers (oud) 

Maasdriel HRM Compleet personeelsdossier Uivoering van een overeenkomst Aanstellingsbesluit Medewerkers gemeente Maasdriel NAW, HRM, leidinggevende Nee

BVEB, Maasdriel

Doorstroom (functiewijziging) HRM

Vastlegging van gegevens omtrent 

dienstverband

Uitvoering van een overeenkomst Aanstellingsbesluit Medewerkers

NAW, geboortedatum, geboortedatumplaats, 

functienaam, inschaling, soort dienstverband, 

datum indiensttreding, aantal uren werkzaam
Salarisadministratie, medewerker, HRM 

administratie, leidinggevende medewerker Nee

BVEB, Maasdriel

Salarisbetaling HRM

Correcte maandelijkse salarisbetaling 

aan medewerker verrichten Wettelijke grondslag CAR-UWO Medewerkers

Voorletters, naam, IBAN, registratienummer uit 

salarissysteem

Salarisadministratie, financiële administratie, 

BNG Nee

BVEB, Maasdriel Salarisgegevens uitwisselen 

met financiën HRM

Uitbetaling van salarissen en 

aansluiting met salaris-financiële 

systeem Wettelijke grondslag Wet op de loonbelasting 1964 Medewerkers, stagieres

Alleen in betaalopdracht staan 

persoonsgegevens: voorletters, naam, IBAN, 

registratienummer uit salarissysteem Financiën Nee

BVEB, Maasdriel

Jaarwerkproductie HRM

Voor Belastingdienst mogelijkheid tot 

controle verstrekken voor het 

versturen van een aangifte Wettelijke grondslag Wet op de loonbelasting 1964 Medewerkers, stagiaires, externe (voor IB47) NAW, BSN, geboortedatum, salarisgegevens Belastingdienst en Raet Nee
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De naam waaronder je de 

verwerking herkent

Zie namen van afdelingen in 

tabblad Naam Afdeling voor een 

consistente naamgeving

Wat is het doel van het proces / de 

verwerking
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Licht de gekozen grondslag toe. Welke 

overeenkomst? Welke wettelijke verplichting

Over welke categorie betrokkenen gaat het? Bijvoorbeeld: 

Inwoners, Leerplichtigen, Bewoners

Welke categorien van persoonsgegevens 

worden gebruikt. Gebruik de categorien van tab 

blad Persoonsgegevens

Wat is de wettelijke 

bewaartermijn voor deze 

gegevens; specifieke verwijzing 

naar wettelijke grondslag

Over welke categorien ontvangers gaat het? 

Bijv. Dienstverlenerrs, opdrachtgevers, 

hulpverleners etc.

Gaat informatie naar een ander land / 

internationale organisatie en zo ja, 

welke?

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

BVEB, Maasdriel

Functiebeschrijving, 

functiewaardering en 

functieonderhoud HRM

Duidelijkheid te krijgen over taken en 

verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van de functie Wettelijke grondslag Hoofdstuk 3 CAR-UWO + Awb

Medewerkers, leidinggevende, directie, toetsingscommissie, 

functiedeskunige, HRM

Naam, inschaling, functie, functiefamilie, aantal 

uren, salarisgegevens, team afdeling

Medewerkers, leidinggevende, directie, 

toetsingscommissie, functiedeskunige 

(BuitenhekPlus), HRM Nee

BVEB, Maasdriel

Functiebeschrijving, 

functiewaardering en 

functieonderhoud HRM

Duidelijkheid te krijgen over taken en 

verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van de functie Wettelijke grondslag Hoofdstuk 3 CAR-UWO + Awb

Medewerkers, leidinggevende, directie, toetsingscommissie, 

functiedeskunige, HRM

Naam, inschaling, functie, functiefamilie, aantal 

uren, salarisgegevens, team afdeling

Medewerkers, leidinggevende, directie, 

toetsingscommissie, functiedeskunige (Eprom), 

HRM Nee

BVEB, Maasdriel

Functiebeschrijving, 

functiewaardering en 

functieonderhoud HRM

Duidelijkheid te krijgen over taken en 

verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van de functie Wettelijke grondslag Hoofdstuk 3 CAR-UWO + Awb Medewerkers, leidinggevende, directie, HRM

Naam, inschaling, functie, functiefamilie, aantal 

uren, salarisgegevens, team afdeling Medewerkers, leidinggevende, directie, HRM Nee

BVEB, Maasdriel

Arbeidsvoorwaardengesprek HRM

Medewerkers in dienst te nemen en 

overeenstemming bereiken over 

primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden Wettelijke grondslag Hoofdstuk 3 CAR-UWO

Nieuwe medewerkers (ook stagiaires), leidinggevende, HRM 

(administratie, adviseur, salarisadministratie), directie, 

portefuillehouder voor kennismakingsgesprek

NAW, salaris, aantal uren, functie, functiefamilie 

(niet bij stagiaires), team afdeling, 

geboorteplaats, geboortedatum, 

telefoonnummer en e-mailadres, LinkedIn, 

ingangsdatum 

Medewerker, leidinggevende, HRM, directie, 

opleiding, extern bureau Nee

BVEB, Maasdriel Ziek- en herstelmelding in Self 

Service

Leidinggevend (functioneel 

beheerder is HRM)

Correct werkend systeem (voor 

functioneel beheerder) Wettelijke grondslag Medewerkers

Datum van ziekte, naam, personeelsnummer, 

datum van betermelding HRM, leidinggevende Nee

BVEB, Maasdriel
Ken- en stuurgetallen met 

betrekking tot salarisgegevens HRM Juiste gegevens opleveren Medewerkers, stagiaires en externe krachten

Naam, personeelsnummer,  leeftijd, 

schaalindicatie, salaris, aantal uren, soort functie 

(alles waar om gevraagd wordt)

Verzekeraars, afdeling binnen gemeenten, Arbo-

unie, Robidus, Belastingdienst, provincie 

Gelderland, UWV, ABP Nee

BVEB, Maasdriel

Functioneel beheer TimeTell HRM

Dat medewerkers uren kunnen 

registreren en de verlofkaart kunnen 

inzien Medewerkers locatie Zaltbommel

NAW, geboortedatum, geboortedatumplaats, 

functienaam, inschaling, soort dienstverband, 

datum indiensttreding, aantal uren werkzaam,  

vakantieplanning/verlofkaart Beheerder Nee

BVEB, Maasdriel

Functioneel beheer Atimo HRM

Dat medewerkers uren kunnen 

registreren en de verlofkaart kunnen 

inzien Medewerker locatie Maasdriel

Naam, team, naam afdelingshoofd, werkpatroon, 

aantal verlofuren/verlofkaart Beheerder Nee

BVEB, Maasdriel

Agressiemelding HRM

Inzichtelijk maken van het aantal 

agressie incidenten en de afhandeling 

daarvan Wettelijke grondslag Arbo-wet (veilige werkomgeving) Medewerkers van gemeente Maasdriel en gemeente Zaltbommel Naam, functie, afdeling Leidinggevende, beheerder Nee

BVEB, Maasdriel
Ambtseed/belofte HRM Iedereen eed of belofte af laten leggen Wettelijke grondslag CAR-UWO Medewerkers van gemeente Maasdriel en gemeente Zaltbommel Naam Burgemeester, medewerker zelf Nee

BVEB, Maasdriel

Open sollicitaties HRM Juiste medewerker op de juiste plek Externe kandidaten CV + sollicitatiebrief

HRM administratie, HRM adviseur en 

leidinggevende (meegenomen in procedure dan 

eventueel collega van de afdeling) Nee
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