Verwerkingsregister
gemeente Vaals
Naam Afdeling

Taak

Verwerking

Eindverantwoordelijke

Verwerkingsdoeleinden

Rechtmatige grondslag

Uitleg

Categorieën van Betrokkenen

Categorieën van Persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens (Openbare publicatie niet
noodzakelijk)

Bewaartermijn

Functionaris Gegevensbescherming

Toezichthouder privacy

Betrokkene begeleiden bij verzoeken in kader van de
privacywetgeving

College

Het verwerken van de gegevens van betrokkene om toe te komen aan het verzoek.

Wettelijke verplichting

Conform artikel 12 tot en met 21 van de AVG

Verzoeker

NAW, geboortedatum

BSN

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Verzoeker
verwerking voor het doel van de verwerking

Categorieën van Ontvangers (buiten de gemeente
Vaals)

Raad

Doorgifte aan andere
landen
n.v.t.

Technische en
organisatorische
t
l
Conform BIG

Griffie
Griffie

Verwerken ingekomen stukken

Ingekomen post voor raad verwerken

Informeren Raadsleden

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Artikel 107e Gemeentewet,
Art 6, eerste lid onder e AVG

Afzender(s) en eventuele derde‐belanghebbendenNaam, adres, woonplaats (standaard), emailadres, telefoonnummer en alle overigenvt
(bijzondere) persoonsgegevens die in het ingekomen stuk zelf staan vermeld

uiterlijk 5 jaar nadat de betrokken gegevens zijn nvt
opgenomen, tenzij er een andere wettelijke
bewaarplicht geldt

n.v.t

Conform BIG

Griffie

Presentielijst raadsvergadering

Presentielijst bijhouden van aanwezig raadsleden bij raadsvergaderingRaad

Tekenen voor aanwezigheid bij raadsvergadering

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Artikel 20 lid 1 Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

raadsleden

naam

uiterlijk 5 jaar nadat de betrokken gegevens zijn nvt
opgenomen, tenzij er een andere wettelijke
bewaarplicht geldt

n.v.t

Conform BIG

Griffie

Publicatie "andere functies" raadsleden
op gemeentelijke website

Publicatie gegevens raadsleden op gemeentelijke website (andere
functies, contactgegevens)

in verband met mogelijke tegenstrijdigheid van belangen die kan ontstaan, dienen
raadsleden op grond van de Gemeentewet zowel hoofd‐ als nevenfuncties openbaar te
maken.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Raadsleden en buitengewone fractieleden

Naam raadslid/buitengewoon fractielid, functie, organisatie/instelling waar
nvt
raadslid/buitengewoon fractielid eventueel werkzaam is + bestuursfuncties en/of
vrijwilligerswerk

zittingsperiode raadsleden

nvt

n.v.t

Conform BIG

Conform BIG

Griffie

Publicatie "financieel belang" raadsleden Publicatie gegevens raadsleden op gemeentelijke website
(openbaar en voor derden raadpleegbaar)

Raad

Publiceren "financieel belang" in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente Algemeen belang / Openbaar
zakelijke betrekkingen onderhoudt
gezag/publieketaak

Griffie

Publicatie contactgegevens raadsleden,
buitengewone fractieleden op
gemeentelijke website en in papieren
flyer gemeentebestuur

Publicatie gegevens raadsleden op gemeentelijke website (andere
functies, contactgegevens)

Raad

Publiceren contactgegevens (zodat inwoners hen kunnen benaderen)

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Kieswet V3
Artikel 12 lid 1 Gemeentewet
Artikel 12 lid 2 Gemeentewet
Artikel 1.5 Gedragscode voor raadsleden (2011)
artikel 6, eerste lid onder e AVG
artikel 15, derde lid Gemeentewet
Artikel 3 Gedragscode voor raadsleden (2011)
artikel 6 eerste lid onder e AVG
hoofdstuk 2 Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Griffie

Jaarlijkse controle fractievergoedingen

Jaarlijkse controle fractievergoedingen

Raad

controleren rechtmatige besteding fractiemiddelen

Griffie

Gasten van de raad

Registreren gasten van de raad

Raad

Registreren deelnemers aan 'Gasten van de raad'

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak
Toestemming betrokkene

Griffie

Insprekers Kadernota / Begroting

Inspraak Kadernota / Begroting

Raad

Aanschrijven organisaties

Toestemming betrokkene

Griffie

Visitekaartjes raadsleden

Aanvragen visitekaartjes raadsleden

Raad

Verwerken aanvraag visitekaartjes raadsleden

Griffie

registeren, bewaren, behandelen,
afhandelen, vernietigen van een klacht

afhandelen klacht die gericht is aan griffie of een medewerker
daarvan of raadslid

griffier

registeren, bewaren, behandelen, afhandelen, vernietigen van een klacht

Uitvoeren openbare orde bevoegdheden Voorbereiden en nemen besluiten handhaven openbare orde
burgemeester

Burgemeester

Voorbereiden en nemen besluiten handhaven openbare orde

Veiligheid

afhandeling huisverbod afhandeling
inbewaringstelling

opleggen huisverbod en IBS

Burgemeester

Opleggen van een huisverbod ter bescherming van zichzelf en/of anderen om te komen Algemeen belang / Openbaar
tot een oplossing
gezag/publieketaak

artikel 2 Wet tijdelijk huisverbod
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Belanghebbende; en andere personen waar de NAW; Geboortedatum.
gegevens van worden ingevuld die van belang zijn
bij het huisverbod ( Politie vult deze gegevens in).

Veiligheid

Lokaal overleg Ondermijning (RIEC)

onderzoeken, analyseren en aanpak formuleren signalen
ondermijning

Burgemeester

voorbereiden en nemen (handhavings)besluiten en handhaven openbare orde

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

artikel 172 Gemeentewet en convenant
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Belanghebbende

NAW; Geboortedatum.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

art 160, Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Belanghebbende

Veiligheid
Veiligheid

Raad

nvt

raadsleden

Naam raadslid + onderneming/organisaties

nvt

zittingsperiode raadsleden

bezoekers website

n.v.t

Raadsleden en buitengewone fractieleden

Naam, e‐mail, telefoonnummer,

nvt

zittingsperiode raadsleden

bezoekers website

n.v.t

Conform BIG

artikelen 95 en 96 van de Gemeentewet;
artikel 6, eerste lid onder e AVG
artikel 6, eerste lid onder a AVG

Penningmeesters en fractievoorzitters fracties.

Naam en handtekening

nvt

zittingsperiode raadsleden

geen

n.v.t

Conform BIG

Aanmelder / Genodigde

E‐mailadres (of evt. telefoonnummer)

nvt

artikel 6, eerste lid onder a AVG

Inspreker

Naam, e‐mail en/of telefoonnummer. In sommige gevallen verstrekken
contactpersonen van organisaties hun privé‐e‐mailadres.

nvt

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de geen
verwerking; na afloop van de bijeenkomst is het
bewaren van de gegevens in beginsel niet meer
niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de geen
verwerking voor het doel van de verwerking

Toestemming betrokkene

artikel 6, eerste lid onder a AVG

raadsleden

NAW, e‐mail (privé + werk)

nvt

Wettelijke verplichting

hfst 9 Awb en Verordening voor de klachtbehandeling 2012

indiener

NAW, Telefoonnummer, e‐mailadres, BSN Eformulier: naam, emailadres,
BSN als de melder dit vermeldt
telefoonnummer, en alle overige persoonsgegevens die door de indiener worden
verstrekt

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Publiekrechtelijke taak (art. 172 Gemeentewet, Opiumwet, APV)
art 6 eerste lid onder e AVG

belanghebbende

NAW; Geboortedatum; Geslacht, Geboorteplaats en Geboorteland; Kenteken
(indien noodzakelijk).

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de nvt
verwerking voor het doel van de verwerking
pgg worden verwijderd in beginsel uiterlijk twee geen
jaar nadat de klacht is afgehandeld

n.v.t

Conform BIG

n.v.t

Conform BIG

n.v.t

Conform BIG

nvt

Conform BIG

VNG‐selectielijst: t.a.v. gebieds‐ en groepsverbod: CJIB strafrechtelijke bekeuring‐ Cannock Chase; fiscale n.v.t.
5 jaar, handhaving o.b.v. APV: 10 jaar
bekeuring; Belanghebbende; Politie en Justitie indien
nodig, afhankelijk van het besluit. Gegevensbeheerder
indien nodig (woningsluiting kadaster).

Conform BIG

BSN

5 jaar

n.v.t.

Conform BIG

BSN

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet Convenant partners RIEC/IS afhankelijk van het
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
onderwerp/casus welke convenantpartner
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t.

Conform BIG

BSN

personen met toegang tot Khonrad

Veiligheid

Ondersteuning van het college bij de
uitoefening van hun bevoegdheden

aanwezigheid in staven, strategisch overleg met bestuurders, agenda College
inzien, advisering rond besluitvormingsprocessen en politiek gevoelige
dossiers

effectief functioneren van bestuur, en adequate afhandeling van casuïstiek

NAW; Geboortedatum.

BSN

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de belanghebbende
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t.

Conform BIG

Veiligheid

Schakel tussen veiligheid en sociaal
domein.

het verwerken van persoonsgegevens tbv noodzakelijke
hulpvragen/problematiek.

Burgemeester en C+$AD$1ollege
afhankelijk onderwerp

Signaleren van sociale hulpvragen en veiligheidsprolematiek. Uitfilteren wat de hulpvraag Algemeen belang / Openbaar
is en waar en bij deze terecht moet komen.
gezag/publieketaak

publiekrechtelijke taak artikel 6 lid 1 onder E AVG: effectuering van Sociale VeiligheidBelanghebbende;melder; andere betrokkene
in de maatschappij.
indien noodzakelijk .

Afhankelijk van de betreffende casus/situatie: NAW, geboortedatum,
telefoonnummer; e‐mailadres;

BSN; gezondheidgegevens; strafrechtelijke gegevens indien
noodzakelijk voor de uitvoering van de betreffende
noodzakelijke hulpvraag

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet Afhankelijk van de situatie; bijvoorbeeld
contractpartners; Woningstichting; betrokkene
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t.

Conform BIG

Veiligheid

Het verlenen van vergunning
seksinrichting

Seksinrichtingvergunning

Burgemeester

Behandelen en afhandelen van een vergunning voor de Seksinrichting; Registreren welk Algemeen belang / Openbaar
bedrijf een vergunning seksinrichting heeft.
gezag/publieketaak

Publiekrechtelijke taak in artikel 3:4 APV
artikel 6, eerste lid onder e AVG

aanvrager;belanghebbende

NAW; Geboortedatum; Geboorteplaats
BSN ; ID kopie Nationaliteit; indien noodzakelijk Bibob
;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail adres; kopie id bewijs; diploma's onderzoek
die van belang zijn bij de beoordeling van de vergunning/aanvraag; Kadaster Kamer
van Koophandel

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet aanvrager; politie;
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t.

Conform BIG

Veiligheid

Het verlenen van horeca‐
exploitatievergunning (waaronder
terrasvergunning)
Verlenen van drank‐ en
horecavergunning

Horeca‐exploitatievergunning

Burgemeester

Behandelen en afhandelen van een vergunning voor de horeca‐ exploitatie; registreren Algemeen belang / Openbaar
welk bedrijf een horeca‐exploitatievergunning heeft.
gezag/publieketaak

Publiekrechtelijke taak art. 6, eerste lid onder e AVG jo. Artikel 2:28 APV Vaals

aanvrager; betrokkene; belanghebbende

Drank‐ en horecavergunning

Burgemeester

Behandelen en afhandelen van een vergunning voor de drank‐ en horecavergunning;
registreren welk bedrijf een drank‐en horecavergunning heeft.

Publiekrechtelijke taak in artikel 8 en §4 Drank‐ en Horecawet, juncto art. 6, eerste lid
aanvrager; betrokkene; belanghebbende
onder e AVG jo. Artikel 2.34 APV Vaals.

NAW; Geboortedatum; Geboorteplaats
BSN ; ID kopie Nationaliteit; indien noodzakelijk Bibob
;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail adres; kopie id bewijs; diploma's onderzoek
die van belang zijn bij de beoordeling van de vergunning/aanvraag; Kadaster Kamer
NAW; Geboortedatum; Geboorteplaats
BSN ; ID kopie Nationaliteit; indien noodzakelijk Bibob
;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail adres; kopie id bewijs; diploma's onderzoek
die van belang zijn bij de beoordeling van de vergunning/aanvraag; Kadaster Kamer
van Koophandel

verlenen ontheffing sluitingsuur

Ontheffing sluitingsuur

College van B&W

Behandelen en afhandelen van een aanvraag om ontheffing sluitingsuur; Registreren welkAlgemeen belang / Openbaar
bedrijf een ontheffing sluitingsuur aanvraagt en voor welke datum/periode.
gezag/publieketaak

Publiekrechtelijke taak in art. 6, eerste lid onder e AVG jo. artikel 147 en 149
Gemeentewet jo. Artikel 2:29 APV Vaals.

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet aanvrager; politie;
n.v.t.
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking voor het doel van de verwerking
verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het
aanvrager; politie;
n.v.t.
betrokken verzoek om verlening van een
vergunning, ontheffing of machtiging door de
betrokkene is ingetrokken, de
desbetreffende vergunning, ontheffing of
machtiging is ingetrokken of de geldigheidsduur
daarvan
is verlopen, dan wel de desbetreffende
li hti t t
ldi i
ll t ij d
in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet Externe adviseurs als Provincie, Rijksdienst, Welstand en n.v.t.
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
dorpsbouwmeester
verwerking voor het doel van de verwerking

Veiligheid

Veiligheid

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

aanvrager; betrokkene; belanghebbende

Veiligheid

Verlenen ontheffing artikel 35 Drank en
Horecawet

Ontheffing artikel 35 DHW (geveltap/bierwagen)

College van B&W

Behandelen en afhandelen van een aanvraag om ontheffing; Registreren wie een
Algemeen belang / Openbaar
ontheffing DHW aanvraagt en voor welke datum/periode en waar deze geveltap komt te gezag/publieketaak
staan.

Publiekrechtelijke taak in art. 6, eerste lid onder e AVG jo. artikel 8 en 35 Drank‐ enAanvrager/organisator, contactpersoon aanwezig NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
Horecawet.
tijdens evenement
adres;correspondentieadres

Veiligheid

Vergunningen kansspelen (kienen,
speelautomaten en loterijen)

Speelautomaten vergunning

College van B&W

Behandelen en afhandelen van een aanvraag om vergunning kansspelen; Registreren
welk horecabedrijf een speelautomaat mag plaatsen en in werking mag hebben.

Publiekrechtelijke taak in art. 6, eerste lid onder e AVG jo. Titel VA Wet op de
Kansspelen en artikel 2:39 en 2:40 APV Vaals

Veiligheid

Verlenen evenementenvergunning

Evenementenvergunning

Burgemeester

Behandelen en afhandelen van een aanvraag om een evenementenvergunning;
Algemeen belang / Openbaar
Registreren welk evenement wordt georganiseerd op welke locatie, zodat de veiligheid gezag/publieketaak
kan worden beoordeeld en de nodige maatregelen kunnen worden genomen. Gegevens
nodig om iemand aan te spreken tijdens evenement.

Veiligheid

Afhandeling kennisgeving incidentele
festiviteiten

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Veiligheid

Voorkomen faciliteren criminaliteit. Basis BIBOB‐onderzoeken
is de Wet Bibob.

Veiligheid

Fietsverwijderingen

Toepassen spoedeisende bestuursdwang voor verwijderen van fietsenCollege van B&W

Juridische Dienstverlening en Advies

Wob‐verzoeken

Behandelen van Wob‐verzoeken

Juridische Dienstverlening en Advies

ambtelijke ondersteuning
Behandelen van bezwaarschriften
intergemeentelijke
bezwaarschriftencommissie Kamer
VROM, Algemeen. Personele Kamer is is
uitbesteed aan Gemeente Gulpen‐
Wittem/Eijsden‐Margraten; Meerssen

Juridische Dienstverlening en Advies

(rechtstreeks) (hoger) Beroep

Behandelen van beroepsschriften

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Conform BIG

Conform BIG

Conform BIG

BSN

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet Externe adviseurs als Provincie, Rijksdienst, Welstand en n.v.t.
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
dorpsbouwmeester
verwerking voor het doel van de verwerking

Conform BIG

Aanvrager; betrokkene; belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN ; kopie Id; indien noodzakelijk Bibob onderzoek

Conform BIG

Verzoeker; betrokkene; belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het
Externe adviseurs als Provincie, Rijksdienst, Welstand en n.v.t.
betrokken verzoek om verlening van een
dorpsbouwmeester
vergunning, ontheffing of machtiging door de
betrokkene is ingetrokken, de
desbetreffende vergunning, ontheffing of
machtiging is ingetrokken of de geldigheidsduur
daarvan
is verlopen, dan wel de desbetreffende
verplichting tot melding is vervallen, tenzij de
Bouw: Provincie, Rijksdienst, Welstand of
NVT
verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het
dorpsbouwmeester
betrokken verzoek om
verlening van een vergunning, ontheffing of
machtiging door de betrokkene is ingetrokken, de
desbetreffende vergunning, ontheffing of
machtiging is ingetrokken of de geldigheidsduu
in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet NVT
NVT
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking voor het doel van de verwerking

Publiekrechtelijke taak in artikel 6, eerste lid onder e AVG jo. Artikel 2:25 APV Vaals

Conform BIG

Burgemeester

Registreren welke bedrijven gebruik maken van een incidentele festiviteit en bijhouden Algemeen belang / Openbaar
hoe vaak er al gebruik van is gemaakt (mag maar 3 keer per jaar).
gezag/publieketaak

Publiekrechtelijke taak in artikel 2:10D APV (vanuit artikel 147 en 149
Gemeentewet)jo. Artikel 2.24 APV Vaals
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Betrokkene; burgers

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

Burgemeester

Registreren naar wie een BIBOB onderzoek is gedaan en in welk kader (handhaving of
vergunningaanvraag), wat het advies is geweest en het daaropvolgend besluit.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Publiekrechtelijke taak artikel 6 lid 1 sub e AVG; Hoofdstuk 3 Wet BIBOB

Aanvrager vergunning / ontheffing / subsidie,
gegadigde overheidsopdracht, partij bij een
vastgoedstransactie

NAW‐ gegevens; geboortedatum en geboorteplaats;
;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail adres;

n.v.t.
BSN ; Nationaliteit; Kopie ID; Strafrechtelijke veroordelingen en niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de RIEC Bureau en indien casus opgewerkt wordt naar
informatieplein dan ook vertegenwoordigers van
strafbare feiten (Artikel 8, artikel 9 en 10 WPG),
verwerking voor het doel van de verwerking
conventantpartners. Voor zover personen al in RIECIS
voorkomen (al dan niet in een andere Limburgse
gemeente) dan wordt dit aangegeven bij de toelichting
van het RIEC.

Conform BIG

Verwijderen van verkeerd geplaatste fietsen en wie deze fietsen ophalen bij het depot.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

BSN

College of Burgemeester (afhankelijk van Het passief (op verzoek) openbaar maken van documenten die betrekking hebben op eenAlgemeen belang / Openbaar
onderwerp)
bestuurlijke aangelegenheid
gezag/publieketaak
Het registeren van de NAW‐gegevens maakt het mogelijk te communiceren met
verzoekers en derde belanghebbende(n) in relatie tot het Wob‐verzoe
College, Burgemeester, Raad
registreren, ontvangstbevestiging sturen, premediation, hoorzitting (ambtelijk of
Algemeen belang / Openbaar
bestuurlijk), inwinnen (extern) deskundig advies, opstellen verslag van de zitting; opstellengezag/publieketaak
advies over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift, toezending en administratieve
afhandeling.

College, Burgemeester, raad

registreren, voeren van de procedure namens het bestuursorgaan

Publiekrechtelijke taak artikel 6 eerste lid onder e AVGjo. Afdeling 5.3.2. Awb,

Betrokkene

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

Publiekrechtelijke taak artikel 6 lid 1 sub e AVG jo. art. 3 jo. 6 Wob

verzoeker derde belanghebbende
gemachtigden/advocaat

NAW gegevens emailadres, telefoonnummer opgevraagde stukken kunnen aan de n.v.t.
persoon gerelateerde informatie bevatten

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 6 en 7 Awbartikel 6, eerste lid onder e AVG bezwaarmaker;gemachtigde;derde
artikel 6, eerste lid onder e AVG
belanghebbende; betrokkene; commissieleden;
behandelend vakambtenaar

het bestuursorgaan vertegenwoordigen in de hoofdstuk 8 Awb
procedure
artikel 6, eerste lid onder e AVG

appellant;gemachtigde;derde belanghebbende;
betrokkene

Conform BIG

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Betrokkene
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t.

Conform BIG

Selectielijst VNG: 1 jaar

n.v.t.

Conform BIG

Verzoeker; openbaar

NAW; communicatiegegevens; telefoonnummers/e‐mailadressen.

Gegevens die noodzakelijk zijn voor het advies te vormen door Aanknopingspunt VNG selectielijst: 5 jaar, tenzij ercommissieleden; gemachtigde; adviseurs; algemeen
de intergemeentelijke bezwaarschriftencommissie
een gerechtelijke procedure volgt;
secretariaat; rechtbank CRvB RVS; derde
belanghebbende

n.v.t.

Conform BIG

NAW; communicatiegegevens; telefoonnummers/e‐mailadressen.

gegevens die noodzakelijk zijn voor het (hoger) beroep

n.v.t.

Conform BIG

5 jaar, tenzij het een geschil betreft met financiëleAdviseurs;advocaten; rechtbank CRvB RVS
consequenties: 7 jaar

Juridische Dienstverlening en Advies

Verzoeken om voorlopige voorziening

Behandelen van verzoeken om een voorlopige voorziening

College, Burgemeester, raad

registreren, voeren van de procedure namens het bestuursorgaan

het bestuursorgaan vertegenwoordigen in de hoofdstuk 8 Awb
procedure
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Juridische Dienstverlening en Advies

Gerechtelijke (civiele) procedures,
waaronder kort geding,
verzoekschriftprocedure,
bodemprocedure en appèlprocedure
Gerechtelijke civiele procedures in het
kader van boek 1 Burgerlijk Wetboek

Behandelen van gerechtelijke (civiele) procedures

College

registreren, voeren van de procedure zowel in de positie van eiser/verzoeker als van
gedaagde/verweerder

de gemeente vertegenwoordigen in de
gerechtelijke procedures

Behandelen van gerechtelijke (civiele) procedures

Ambtenaar van de burgerlijke stand

registreren, voeren van de procedure namens de verantwoordelijke

de ambtenaar van de burgerlijke stand
vertegenwoordigen in de procedure

Juridische Dienstverlening en Advies

Verzekeringen

Inkopen en beheren van verzekeringen

College

interne advisering, intern informatie opvragen, overleg (offerte opvragen) met
verzekeraars/makelaars/taxateurs, vooropnames (woningen, tuinen e.d.)

afdekken van risico's van de gemeente

Juridische Dienstverlening en Advies

Aansprakelijkstellingen van schades door afhandeling schades
burger of door gemeente

College

registreren van (verzekerde) schades, eventueel ontvangstbevestiging aan derden,
Verhalen van schade die aangebracht is en
inwinnen (extern/intern) informatie schade oorzaak en/of veroorzaker, schade melden bijbehandelen van aansprakelijkstellingen in
makelaar/verzekeraar eventueel overleg met schade‐experts afhandeling
relatie tot verzekeringen Wettelijke taak en
registreren, ontvangstbevestiging sturen, opstellen advies over te nemen beslissing op hetWettelijke verplichting
verzoek toezending en administratieve afhandeling.

Juridische Dienstverlening en Advies

Verzoeker en derde belanghebbende

NAW; communicatiegegevens; telefoonnummers/e‐mailadressen.

Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering
artikel 6, eerste lid onder f AVG

Verzoeker;aappellant;gedaagde ; derde
belanghebbende

Boek 1 BW, Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering
artikel 6, eerste lid onder f AVG
Boek 7, titel 17 Burgerlijk Wetboek
artikel 6, eerste lid onder f AVG

contactpersoon verzekeringsmaatschappij

Boek 7, titel 17 Burgerlijk Wetboek

Gedupeerden, schadeveroorzakers, getuigen,
gemachtigde, contactpersoon verzekering en
adviesbureau/expert
verzoeker;

artikel 3 juncto artikel 6 Wob
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de VOVO

5 jaar, tenzij het een geschil betreft met financiëleAdviseurs;advocaten; rechtbank CRvB RVS
consequenties: 7 jaar

n.v.t.

Conform BIG

NAW; communicatiegegevens; telefoonnummers/e‐mailadressen.

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de procedure

5 jaar, tenzij het een geschil betreft met financiëleAdviseurs;advocaten; rechtbank CRvB RVS
consequenties: 7 jaar

n.v.t.

Conform BIG

betrokkene; gemachtigde; derde belanghebbende NAW; communicatiegegevens; telefoonnummers/e‐mailadressen.

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de procedure

5 jaar, tenzij het een geschil betreft met financiëleAdviseurs;advocaten; rechtbank CRvB RVS
consequenties: 7 jaar

n.v.t.

Conform BIG

NAW; communicatiegegevens; telefoonnummers/e‐mailadressen.

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de procedure

7 jaar

n.v.t

n.v.t.

Conform BIG

NAW; email, telefoon, verzekeringsgegevens, bankrekeningnr, evt kenteken.
Naam contactpersoon adviesbureau/expert

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de procedure

7 jaar

Conform BIG

NAW; communicatiegegevens; telefoonnummers/e‐mailadressen.

n.v.t.

Verzekeringsmaatschappij, interne afdelingen,
n.v.t.
aannemer of andere door de gemeente ingeschakelde
partij die aansprakelijk is adviesbureaus
Interne afdeling, extern adviesbureau
n.v.t.

Juridische Dienstverlening en Advies

Behandelen van verzoeken op grond van Het beantwoorden van Wob‐verzoeken
de Wet openbaarheid van bestuur

College

Juridische Dienstverlening en Advies

Interne advisering

Afhandelen interne adviesvragen

College

De organisatie voorzien van juridisch advies.

Het op juridisch vlak ondersteunen van de
interne organisatie bij het uitvoeren van de
werkzaamheden.

Juridische Dienstverlening en Advies

Registeren, bewaren, behandelen,
afhandelen, vernietigen van een klacht

Afhandelen klacht die gericht is aan de afdeling JDA of een
medewerker daarvan

College

Registeren, bewaren, behandelen, vernietigen van een klacht

De klacht in behandeling nemen en de indiener Publiekrechtelijke taak artikel 6 lid 1 sub e AVG jo. hfst 9 Awb en Verordening voor de
Betrokkene; derde belanghebbende andere
van een antwoord voorzien.
klachtbehandeling 2012
partijen die betrokken zijn bij de klacht

P&O

Indiensttreding voor alle medewerkers

Aanmelden medewerkers zodat zij de beschikking krijgen over de
juiste middelen om hun werk uit te voeren

College & Raad (voor Griffie)

medewerker faciliteren om werkzaamheden te kunnen uitvoeren

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

P&O

Beheren van personeelsdossiers vaste
medewerkers

Personeelsdossiers medewerkers en bestuurders;

College & Raad (voor Griffie)

Het beheren van het personeelsdossier van zowel interne als externe
medewerkers;personeelmutaties; waaronder o.a contracten vastleggen van
resultaatafspraken, uitvoering arbeidsvoorwaarden.; registreren van diploma's en
certificaten

Wettelijke verplichting

P&O

informatie personeelsdossier

Inzageverzoeken in personeelsdossier (door betrokken medewerker) College en Raad

voldoen aan informatieplicht

Wettelijke verplichting

uitvoeren publiekrechtelijke taak waaraan interne afzender adviesvraag uitvoering Aanvragers besluit, gemachtigden, inwoners,
geeft, artikel 6 lid 1 onder e AVG. In geval van civielrechtelijke adviesvraag: artikel 6 vergunninghouders, contractpartijen
lid 1 onder b AVG

aanknopingspunt VNG selectielijst: 1 jaar.

NAW en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitbrengen van het advies. medische gegevens bij Wmo‐advies, advies GPK

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de externe adviseur
verwerking.

NAW; communicatiegegevens; telefoonnummers/e‐mailadressen.

Conform BIG

n.v.t.

Conform BIG

o.b.v. selectielijst VNG: 5 jaar

betrokkene eventueel derde partij in overeenstemming n.v.t.
met betrokkene

Conform BIG

NAW;Personeelsnummer; Geboorte datum; Communicatiegegevens: e‐mailadres, BSN; Kopie ID
telefoonnummer, bereikbaarheidsgegevens partner‐ en kindgegevens,
bankrekeningnummer.

10 jaar na uit diensttreding

Belastingdienst, Penioenfonds, UWV, Loyalis, banken.

n.v.t.

Conform BIG

Voldoen aan wettelijke fiscale en SZ‐eisen (Belasting, premie WIA, WW), aan
Interne medewerkers met een aanstelling als
gemeentelijk arbeidsvoorwaardenbeleid (ARGA), uitvoering arbeidsvoorwaarden enexterne medewerkers inhuurcontract
pensioen (ABP) betrokken medewerker;Algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers art. 131 e.v.
artikel 6, eerste lid onder e AVG; jaargesprekken registreren artikel 125
ambtenarenwet artikel 6 onder e AVG; registreren van diploma's certificaten

kopie ID‐bewijs= alleen interne medewerkers, NAW, geboortedatum,leeftijd,
BSN; Kopie ID;
burgerlijke staat, nationaliteit,telefoonnummer/e‐mail,functie, betalingsgegevens:
rekeningnummer, salaris, vergoedingen; interne verklaringen waaronder
geheimhouding, integriteit, gebruik e‐mail, gebruik bedrijfsmiddelen, gebruik
internet, privacy. VOG.

7 jaar of 10 jaar na datum uitdiensttreding,
overeenkomstig selectielijst VNG

dienstverlener Salarisadministratie Kerkrade

n.v.t.

Conform BIG

artikel 35 Wbp
artikel 6, eerste lid onder e AVG

kopie ID‐bewijs, NAW, geboortedatum,leeftijd, burgerlijke staat,
nationaliteit,telefoonnummer/e‐mail,functie, betalingsgegevens:

7 jaar of 10 jaar na datum uitdiensttreding,
overeenkomstig selectielijst VNG

Betrokkene

n.v.t.

Conform BIG

alleen voor‐ en
achternaam met
datum ziek‐

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de
klacht

P&O
Bestuurders, nieuwe medewerkers

Interne medewerkers met een aanstelling

BSN; Kopie ID;
rekeningnummer,

salaris, vergoedingen

P&O

Verzuimbegeleiding

begeleiding zieke medewerkers

College en Raad

voldoen aan wettelijke verplichting (o.a. i.h.k.v. de Wet Verbetering Poortwachter) en
gemeentelijk verzuimbeleid

artikelen 13 en 14 Arbeidsomstandighedenwet
Wet Verbetering Poortwachter, artikel 6, lid 1 onder c AVG

interne medewerkers met een aanstelling

ziekmelding, NAW, geboortedatum, leeftijd, functie, salaris

BSN

7 jaar of 10 jaar na datum uitdiensttreding

dienstverlener Encare

n.v.t.

P&O

Integriteitsbeleid

Registratie en afhandeling van integriteitsmeldingen door de
Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)

College en Raad

Borgen integer handelen personeel, voldoen aan wettelijke verplichting (artikel 125quaterWettelijke verplichting
Ambtenarenwet)

artikel 160 Gemeentewet, artikel 125quater Ambtenarenwet, Integriteitsbeleid
artikel 6, eerste lid onder c en e AVG

interne als externe medewerkers

afhankelijk van de melding

n.v.t.

7 jaar of 10 jaar na datum uitdiensttreding

in overleg met medewerker; leidinggevende

n.v.t.

Conform BIG

P&O

Klokkenluidersregeling

registreren, onderzoeken en afhandelen van meldingen in het kader College en Raad
van de Klokkenluidersregeling

Borgen integer handelen personeel, uitvoering arbeidsvoorwaarden/voldoen aan
wettelijke verplichting (artikel 125 quinquies Gemeentewet) en CAR/UWO

artikel 160 Gemeentewet, artikel 125 quinquies Ambtenarenwet
artikel 6, eerste lid onder c en e AVG

interne als externe medewerkers

afhankelijk van de melding

n.v.t.

7 jaar of 10 jaar na datum uitdiensttreding

in overleg met medewerker; bestuurder

n.v.t.

Conform BIG

P&O

Nevenwerkzaamheden

registratie nevenwerkzaamheden en financiële belangen

P&O

Behandeling bezwaarschriften, beroep en Behandeling bezwaarschriften en ambtelijke ondersteuning
College en Raad
hoger beroep personele
bezwarenadviescommissie personele zaken (inclusief verslaglegging
aangelegenheden
hoorzittingen, opstellen adviezen). Registratie overzicht
bezwaarschriften t.b.v. bewaken termijnen. Behandelen beroep en
hoger beroepszaken personele aangelegenheden
College
Het verzorgen van attenties
Verzending gemeentelijke attenties(bloemen bij ziekte en jubilea,
pensionering e.d.)

College en Raad

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Borgen integer handelen personeel, uitvoering arbeidsvoorwaarden/voldoen aan
wettelijke verplichting (artikel 125 quinquies Gemeentewet) en CAR/UWO

Wettelijke verplichting

artikel 160 Gemeentewet, artikel 125 quinquies Ambtenarenwet
artikel 6, eerste lid onder c en e AVG

interne als externe medewerkers

naam; functie;nevenfunctie.

n.v.t.

7 jaar of 10 jaar na datum uitdiensttreding

n.v.t.

n.v.t.

Conform BIG

hft 6 en7 Awb / uitvoering arbeidsvoorwaarden/voldoen aan wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 6 en 7 Awb
artikel 6, eerste lid onder e AVG

interne als externe medewerkers

afhankelijk van het bezwaar

BSN

7 jaar of 10 jaar na datum uitdiensttreding

n.v.t.

n.v.t.

Conform BIG

n.v.t.

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de n.v.t.
verwerking maximaal 1 jaar

n.v.t.

Conform BIG

7 jaar

n.v.t.

Conform BIG

n.v.t.

Conform BIG

n.v.t.

Conform BIG

Het bestellen en laten bezorgen van attenties bij ziekte, jubilea, pensionering e.d.

Gerechtvaardigd belang

Richtlijnen voor attenties en festiviteiten personeel (intern)
artikel 6, eerste lid onder f AVG

Intern personeel

NAW; geboortedatum;telefoonnummer; datum in diensttreding;

P&O

Contract registratie tijdelijk personee
l

Verwerken inhuurkrachten in CRM FZ

College

Het bewaken van de contracten over tijdelijk personeel in dienst bij BMO

Uitvoering overeenkomst

art. 6 onder b AVG jo. De overeenkomst van opdracht

externe medewerkers

P&O

Toegangspas aanmaken

toegangsdruppel nieuwe medewerker

College

Het ervoor zorgdragen dat personeel beschikt over een druppel en sleutel voor de
gebouwen

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

interne als externe medewerkers

NAW;Personeelsnummer; Geboorte datum; Communicatiegegevens: e‐mailadres, n.v.t.
telefoonnummer, bereikbaarheidsgegevens partner‐ en kindgegevens,
bankrekeningnummer
Naam
n.v.t.

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

klantvragen doorzetten naar betreffende afdeling/collega voor het
beantwoorden van de klantvraag

College van B&W

Opvangpunt voor vragen van burgers en doorverwijzen.

Toestemming betrokkene

Artikel 6 lid 1 sub a AVG

ieder persoon die via Team Welkom een vraag
stelt.

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

Naamsgebruik wijziging

ABS

Het wijzigen van de naam in de naam van de partner ( na registreren of huwelijk)

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Betrokkene verzoekt dit zelf. Op grond van artikel 6 lid 1 sub e AVG is het ee
aanvrager + partner
npubliekrechtelijke taak van een ambtenaar van de burgerlijke stand om op verzoek
naamswijziging toe te passen bij huwelijken of geregistreerd partnerschap.

NAW, geboortedatum; telefoonnummer; geslachtnaam. Akte van naamskeuze.

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

Toeristenbelasting

College van B&W

Het verwerken van persoonsgegevens van eigenaren van horecaaangelegenheden en het Toestemming betrokkene
aantal toeristen

Verordening toeristenbelasting 2017

eigenaar horecagelegenheid : hotel

NAW

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

Gehandicaptenparkeerkaart

College van B&W

Het in ontvangst nemen van aanvraag gehandicaptenkaart WMO, na beoordeling WMO Algemeen belang / Openbaar
wordt de gehandicaptenkaart geregistreerd bij de RDW geldigheid max 5 jaar.
gezag/publieketaak

tbv het verzorgen van parkeergelegenheid op basis van de kaart

aanvrager

Kaart: naam voorletters kentteken en geldigheidsduur bestuurderskaart of
passagierskaart. Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart.

Medische gegevens op het aanvraagformulier

maximaal 1 jaar VNG selectielijst

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen
Burgerzaken / Overige
producten/processen

P&O

In overleg met medewerker Leidinggevende

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de I&A
verwerking voor het doel van de verwerking

KCC

KCC

Hondenpenning

College van B&W

aanvraag ja/nee sticker registeren en versturen/uitgeven

College van B&W

voor het afgeven van de poepzakjes voor de betreffende hond als de aanmelding bij de
BSGW voor de hondenbelasting
Inwoner/bedrijf van ja‐nee sticker voorzien

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak
Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

College van B&W

NAW en pasfoto wordt verwerkt voor het uitgifte van zwempas

Toestemming betrokkene

voor het afgeven van de poepzakjes voor de betreffende hond als de aanmelding bijeigenaar van de hond
de BSGW voor de hondenbelasting
artikel 4.1 Code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk (Stichting Reclame verzoekers
Code)
(Toelichting bij artikel 4.1.
De verspreiding van de stickers vindt plaats via de Gemeente
artikel 6 eerste lid onder e AVG
Burger verzoekt dit zelf.
ingezetene Vaals

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

artikel 30 wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
artikel 6, eerste lid onder e AVG
Betrokkene heeft bewijs van leven nodig voor een buitenlandse organisatie tbv
activiatie polis.

Naam en telefoonnummer

verwijderen uiterlijk 6 maanden nadat de
antwoorden zijn verkregen, tenzij de
persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter
voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Betreffende collega

Nee

5 jaar VNG selectielijst

BRP afnemers

Nee

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking.

Nee

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

n.v.t.

Conform BIG

n.v.t.

Conform BIG

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Betrokkene
verwerking.
maximaal 1 jaar
Betrokkene

n.v.t.

Conform BIG

n.v.t.

Conform BIG

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Betrokkene
verwerking.

n.v.t.

Conform BIG

WMO consulent, Maatschappelijke instelling

NAW van de hond(en) eigenaar + doorverwijzen BSGW

Nee

NAW

Nee

NAW en pasfoto

BSN

Betrokkene

NAW, geboortedatum; telefoonnummer; handtekening

BSN

Betrokkene

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

Betrokkene

bevestiging dat persoon in leven is. Controle vindt plaats adhv identiteitdocument :BSN
NAW;geboortedatum,geboorteplaats.

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Betrokkene
verwerking.

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

Zwempas

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

Verklaring omtrent gedrag aanvragen

Burgemeester

verzoek aannemen en doorsturen naar COVOG ( Centraal Orgaan Verklaring Omtrent
Gedrag)

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

Bewijs van Leven

Burgemeester

Pensioen: buitenlandse rente en buitenlandse pensioenfondsen de burger komt met het Toestemming betrokkene
aanvraagformulier van het fonds en laat het hier stempelen

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

Uittreksel BRP

College van B&W

Het verstrekken van de BRP gegevens op verzoek van de betrokkene

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Artikel 6 lid 1 onder e AVG; wet BRP

Betrokkene

Afhankelijk van het verzoek

BSN (afhankelijk van het verzoek zie NVVB richtlijn)

20 jaar VNG selectielijst

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

kraskaarten (bezoekerskaarten niet op kenteken)

College van B&W

Het verstrekken van kraskaarten ipv bezoekerskaarten

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Artikel 6 lid 1 onder e AVG; parkeerverordening gemeente Vaals

Betrokkene

NAW en kraskaartnummer

n.v.t

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Betrokkene
verwerking.

n.v.t.

Conform BIG

Betrokkene

NAW; Kenteken ; BSN

BSN

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Afdeling handhaving op parkeervergunning
verwerking.

n.v.t.

Conform BIG

Nee

artikel 5:6 BW: Dagwaarde zaak < €450,‐
Perfectview
n.v.t.
bewaartermijn 3 maanden (de burgemeester is
bevoegd om de zaak dan te verkopen, om niet
over te dragen of te vernietigen), dagwaarde zaak
> €450,‐ bewaartermijn 1 jaar (vinder wordt da
niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de ambassasde betreffende land ( wordt verstrekt door de Ja bevoegde
verwerking.
betrokkene)
ambassade,
betrokkene is hiervan
op de hoogte.

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

Parkeervergunning (kenteken)

College van B&W

doorsturen van kentekens per mail aan BOA ivm parkeervergunning afgeven

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Artikel 6 lid 1 onder e AVG; parkeerverordening gemeente Vaals

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

Gevonden en verloren voorwerpen

College van B&W

Het gevonden voorwerp kunnen retourneren aan de rechtmatige eigenaar

Wettelijke verplichting

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

Bewijs van garantstelling

Burgemeester

Het verwerken van de gegevens van de ingezetene die garant staat voor het bezoek uit
het buitenland. Ambassade beslissend orgaan.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

1) Artikel 5:5‐5:12 BW
vinder of de betrokkene die het voorwerp is
NAW; telefoon; e‐mailadres vinder/verliezer
artikel 6, eerste lid onder e AVG
verloren
2) Toestemming vinder m.b.t. het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens aan
de eigenaar
(op het webformulier staat: Ik heb bezwaar tegen contact met de eigenaar van he
Artikel 6 lid 1 onder e AVG;
ingezetene en persoon die als visumplichtige naar NAW;nationaliteit;burgerlijke staat; visumplichtige vreemdeling.
Nederland komt

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Nee

Origineel exemplaar wordt 1 jaar
bewaard

afnemer

Conform BIG

Conform BIG

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

Verhuisaangifte: Intergemeentelijk; buiten gemeente; emmigratie en College van B&W
immigratie ;vestiging buitenland; Briefadres

Het verwerken van de gegevens om de adresaangifte te registreren en af te handelen

Artikel 6 lid 1 onder e AVG; jo. Artikel 2.38 Wet BRP

Verzoeker

NAW, ID legitimeren aan de balie, digitaal middels kopie ID, indien bewijs nodig
overleggen van een kopie van het huurcontract; toestemmingsverklaring
hoofdbewoner (legitimatiebewijs); telefoonnummer;e‐mailadres.

BSN kopie legitimatiebewijs

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de BRP afnemers
verwerking.

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken / Rijbewijs en
Reisdocumenten

Aanvraag rijbewijs

Burgemeester

Verzoeker voorzien van juiste rijbewijs of de inwoner van gemeente informeren dat zijn Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak
rijbewijs is gevonden danwel het gevonden document terugsturen naar de RDW, als
degene van wie het rijbewijs is niet in de gemeente Vaals woonachtig is.

artt. 111 ‐ 125 Wvw; art. 49 lid 4 en hfdst 2 Rr
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker

NAW; Geboortedatum;Geboorteplaats; Handtekening; Lengte

BSN, foto

aanvraag digitaal bewaard door RDW, Bijlagen 1 RDW
jaar door gemeente (papier)

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken / Rijbewijs en
Reisdocumenten

Omwisselen buitenlands rijbewijs

Burgemeester

Buitenlands rijbewijs met verzoek tot omwisseling opsturen naar RDW

art 113 Wvw, art 28 Rr
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker

Naam.geboortedatum, geboorteplaats, handtekening, lengte

BSN, foto

ca. 1 jaar, geen wettelijke grondslag in selectielijst RDW
VNG staan geen aanknopingspunten voor

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

KCC

Burgerzaken / Rijbewijs en
Reisdocumenten

aanvragen, vervangen, inhouden reisdocument

verzoeker voorzien van juiste reisdocument: paspoort (PN), ID‐kaart, zakenPN, tweede
PN, faciliteiten PN, vreemdelingen PN, vluchtelingen PN danwel een reisdocument
inhouden

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

artikel 26 ev, 40 ev, 44 ev, 47, 54, 55 Paspoortwet, Paspoort Uitvoeringsregeling
Nederland (PUN)
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker

Naam.geboortedatum, geboorteplaats, handtekening, lengte

BSN, foto

11 jaar voor doc. die 5 jaar geldig zijn en 16 jaar Raas
indien langer geldig (selectielijst VNG en art. 72 lid
4 PUN)

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken/ adresonderzoek

Naar aanleiding van TMV(terugmeld voorziening) komt in het IZRM. College van B&W
Cluster veiligheid; verhuurder leegmelding; particulieren verhuur;
oude bewoner;

Burgemeester

Juiste invulling BRP gegevens actuele situaties.

Wettelijke verplichting

Artikel 2.19 wet BRP

Ingezetene gemeente Vaals

NAW; geboortedatum;

BSN,

10 jaar (VNG selectielijst)

afnemers BRP

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken / Rijbewijs en
Reisdocumenten

Inklaren waardedocumenten

Burgemeester

Documenten klaarzetten om uit te reiken. Reisdocumenten worden direct na uitreiking op
Algemeen belang / Openbaar
de PL geregistreerd. (rijbewijs wordt door RDW geregistreerd)
gezag/publieketaak

art 87 PUN
artt. 119 en 121 Reglement rijbewijzen
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Ingezetene gemeente Vaals

Naam, BSN, geboortedatum, geboorteplaats, documentnummer, pasfoto,
handtekening, lengte

vingerafdrukken (chip),

Tot aan de uitreiking

Team welkom

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

artt. 55 en 56 PUN,
artt. 122 en 123a Reglement rijbewijzen
artikel 6, eerste lid onder e AVG
art. 1: 227 ‐ 232 BW, art. 10:103‐106 BW
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Ingezetene gemeente Vaals

Naam, BSN, geboortedatum, geboorteplaats, documentnummer, pasfoto,
handtekening, lengte

vingerafdrukken (chip),

max 3 maanden na ontvangst documenten van
RvIG en RDW

Betrokkene

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

Betrokkene en ouders

Naam. Geboortedatum, geboorteplaats.

Nee

geboorteakte 100 jaar, gerechtelijke uitspraak
(beschikking) 18 maanden (VNG‐selectielijst)

Den Haag

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

Naam; geboortedatum; ouder gegevens; gegevens van de getuigen; woonplaats;
huwelijksdatum en plaats en de naam (B)ABS

NVT

Overlijdensakte 50 jaar; Huwelijk en partnerscap: Gemeente waar het bruidspaar woonachtig zijn.
75; Geboorte; 100 jaar. Bescheiden tbv het
Afnemers BRP ontvangen hier ook bericht van.
opmaken van de akte 18 maanden; Erkenning en
naamkeuze 18 maanden nadat deze als latere
vermelding aan de geboorteakte is geplaatst.
Artikel 23 BbS

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

afhankelijk van het verzoek kan zijn: BSN, afkomst,
nationaliteit.

1 jaar (VNG‐selectielijst)

Aanvrager burger, gegevensverstrekkingslijst en
verordening o.a advocaten‐notarissen etc.

Ja, buitenlandse
Autorisaties en
overheidsinstanties
loggen
binnen Europa. En
Duitsland AOK als
aangewezen derden in
de verordening Vaals.

18 maanden ná voltrekking huwelijk
/partnerschap,

Nvt

Nvt

KCC

Burgerzaken / Rijbewijs en
Reisdocumenten

Uitreiken waardedocumenten

Burgemeester

verzoeker van geldig document voorzien en op juiste wijze registreren op de PL

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

KCC

Burgerzaken/burgerlijke stand

Adoptie

Burgemeester

Rechtsfeit op akte verwerken en kind juridische ouders toekennen

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

KCC

Burgerzaken/burgerlijke stand

Akten opmaken/aanvullen/corrigeren huwelijksakte en echtscheidingABS

vastleggen rechtsfeit verzoeker

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

art. 1: titel 4 (Burgerlijke Stand), afd 4 & 5 BW, art. 1: titel 5 (Het huwelijk), 5A (Het Verzoekers
GP), 9 (Ontbinding van het huwelijk),10 (Scheiding van tafel en bed en ontbinding
van het huwelijk na scheiding van tafel en bed),11 (Afstemming) BW, art. 10: titel 3
(Het huwelijk), 4 (Het GP), 5 (Afstamming), 6 (Adoptie) BW; Besluit burgerlijke stand
1994 (Bbs)

KCC

Burgerzaken/burgerlijke stand

afhandelen verzoeken voor afschrift of uittreksel uit de registers van College van B&W
de burgerlijke stand

verzoeker van informatie (een uittreksel of afschrift) uit de registers van de burgerlijke
stand voorzien

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

artt. 1:23, 1:23a, 1:23 b BW en art. 25 Bbs
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker

Persoonsgegevens afhankelijk van uittreksel/afschrift en het verzoek. uittreksel
Burgerlijke stand: gedeelte van de akte; Afschrift Burgerlijke stand; kopie van de
originele akte ; Uittreksel BRP: persoonslijst

KCC

Burgerzaken/burgerlijke stand

Melding voorgenomen huwelijk

kenbaar making verwerken tot digitaal dossier en op een afgesproken datum het huwelijkAlgemeen belang / Openbaar
of partnerschap rechtsgeldig te kunnen en mogen voltrekken
gezag/publieketaak

artt. 1:44 t/m 49a (huw) BW, art. 1:80a lid 5 (GP) BW
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker

Naam; geboortedatum; ouder gegevens; gegevens van de getuigen; woonplaats; NVT
huwelijksdatum en plaats en de naam (B)ABS (vermelding naam leeftijd kinderen en
eerdere huwelijken)

Geboorte conform artt. 43 en 48 Bbs,

ABS

Autorisaties en
loggen

Verklaring ter voorkoming van schijnhuwelijken
wordt 12 jaar bewaard (BBS art. 28)
KCC

Burgerzaken/burgerlijke stand

voltrekken huwelijk/registreren Geregistreerd Partnerschap

(B)ABS

juridisch rechtsgeldige relatie tot stand brengen

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

artt. 1:30 t/m 42 (huw) BW; artt. 1:80a en 1:80b (GP) BW
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker

Naam; geboortedatum; ouder gegevens; gegevens van de getuigen; woonplaats;
huwelijksdatum en plaats en de naam (B)ABS

NVT

75 jaar Bbs

n.v.t.

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken/burgerlijke stand

Omzetten partnerschap in huwelijk

BABS/ABS

nieuwe akte maken waarin het partnerschap wordt omgezet naar een huwelijk

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

art. 1: 80g BW
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker

Naam; geboortedatum; ouder gegevens; gegevens van de getuigen; woonplaats;
huwelijksdatum en plaats en de naam (B)ABS

NVT

75 jaar BbS

n.v.t.

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken/burgerlijke stand

benoemen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

College

(B)ABS, evt. uit andere gemeente, benoemen om in gemeente een huwelijk/partnerschapAlgemeen belang / Openbaar
te mogen voltrekken. En ABS voor gemeente benoemen om ook alle overige akten op te gezag/publieketaak
mogen maken.

artt.1:16, 1:16a BW, artt. 1 t/m 5 Bbs
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Bruidspaar; betreffende ambtenaar

NAW gegevens BABS; melder; bruidspaar; dag en locatie van het huwelijk

NVT

5 jaar na vervallen bevoegdheid. o.b.v. bijlage 6
regeling BRP

n.v.t.

n.v.t.

KCC

Burgerzaken / Verkiezingen

stempas aan kiesgerechtigden versturen

Burgemeester

alle kiesgerechtigden voorzien van een stempas

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

artt. K1 t/m K11 Kieswet; artt. K1 en K2 Kiesbesluit
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Kiesgerechtigden

NAW

Nee

kiezersbestand vervalt op datum verkiezingen

Betrokkene

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken / Verkiezingen

stembureauleden zoeken, benoemen en uitkeren van de vergoeding Burgemeester/College (voor benoeming alle stembureaus voorzien van voldoende stembureauleden en hen de vergoeding
en uitkering vergoeding)
uitkeren

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

artt. J11 t/m J14 Kieswet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

stembureauleden

NAW

BSN

Het stembureauledenbestand wordt bewaard tot Betrokkene
de volgende verkiezing en dan geactualiseerd.
Gegevens van leden die dan niet meer meedoen,
worden verwijderd.

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken / Verkiezingen

stemmen bij volmacht/kiezerspas verstrekken

Burgemeester

kiesgerechtigde stem uit laten brengen buiten eigen gemeente of een ander laten
stemmen in een andere gemeente

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

artt. L1 t/m L6, L8,L14, L15 Kieswet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Kiesgerechtigden

NAW

n.v.t.

kiezersbestand vervalt op datum verkiezingen,
fysieke ingenomen stempas wordt direct na
inname vernietigd

Betrokkene

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken / Verkiezingen

benoemen (tussentijds) gemeenteraadsleden

Burgemeester in hoedanigheid van
voorzitter centraal stembureau

na een gemeenteraadverkiezing een nieuwe raad samenstellen of een raadslid tijdens de Algemeen belang / Openbaar
lopende periode vervangen.
gezag/publieketaak

art. W1 Kieswet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

gemeenteraadsleden

NAW

politieke overtuiging; BSN

minimaal 4 jaar

Publiek

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

Burgemeester

KCC

Burgerzaken / Verkiezingen

Ondersteuningsverklaring

kiesgerechtigheid van ondersteuner controleren. Inname voor deelname nieuwe partij aanAlgemeen belang / Openbaar
verkiezing.
gezag/publieketaak

art. H4 Kieswet; art. H1 Kiesbesluit
artikel 6, eerste lid onder e AVG

afgever van de verklaring

NAW

BSN

tot de nieuwe raad is geïnstalleerd

Publiek

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken / Verkiezingen

inleveren stempassen van stemmen die zijn uitgebracht, processen‐ Burgemeester
verbaal van stembureaulid, stembiljetten

uiteindelijke uitslag van de verkiezing bepalen

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

hoofdstuk O en P Kieswet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Kandidaten

NAW

n.v.t.

3 maanden

Betrokkene en gemeente Vaals

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken / Verkiezingen

inleveren kandidaatlijst

Burgemeester

juiste kandidaten op het stembiljet vermelden

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

artt. H1 t/m H15 Kieswet, hoofdstuk H Kiesbesluit
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Kandidaten

NAW

politieke overtuiging

3 maanden

Publiek

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken / Naturalisatie en optie

aanvragen Nederlandse nationaliteit

Burgemeester

Dossier samenstellen voor de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor de Ned.
nationaliteit.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

art. 6 Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) (optie)
artt. 7, 8, 9 en 10 RWN (naturalisatie) art.11 RWN (mee/na‐naturalisatie)
artikel 6, eerste lid onder e AVG
art. 5 Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RVVN)
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker(s)en eventuele kinderen

NAW;nationaliteit;burgerlijke staat; visumplichtige vreemdeling; geboortedatum; V‐nummer

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

n.v.t.

Autorisaties en
loggen

KCC

Burgerzaken / Naturalisatie en optie

naturalisatieceremonie

Burgemeester

Verzoeker en evt. gezinsleden een verklaring van verbondenheid af laten leggen en bewijsAlgemeen belang / Openbaar
van Nederlanderschap uitreiken (bij naturalisatie:KB, bij optie:besluit).
gezag/publieketaak

Verzoeker(s)en eventuele kinderen

NAW; geboortedatum;

n.v.t.

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

agressie melden via het protocol

Burgemeester

zorgen voor agressie te reduceren, persoon wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de
burgemeester

Gerechtvaardigd belang

Ter bescherming van ambtenaren

agressieve burgers

NAW, geboortedatum

n.v.t.

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

Afspraak maken verzoeker

College van B&W

dienstverlening

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

artikel 160 Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker

NAW, geboortedatum

n.v.t.

KCC

Burgerzaken / Overige
producten/processen

verstrekken van pasfoto aan politie/BOA

College van B&W

politie/BOA van foto voorzien om een persoon te identificeren

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Art 73 PUN
artikel 6, eerste lid onder c AVG

Burger

NAW, geboortedatum en foto

BSN

Burgerzaken / Overige
producten/processen

Verzorgen van uitvaarten voor onvermogende burgers

KCC

optiedossiers 12 jaar, Koninklijk Besluit 110 jaar IND; politie en justitie
(bewijs van IND dat iemand de Ned. nationaliteit
krijgt), kopie van naturalisatieverzoek wordt
lijst met uitgenodigden worden minimaal 1 jaar IND
bewaard (minimaal 3x uitnodigen, uitgenodigden
hebben dan nog 1 jaar om naar een
niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de burgemeester
verwerking.

n.v.t.

Nee

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Team welkom
verwerking.

n.v.t.

Conform BIG

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Politie en BOA
verwerking.

Nee (wel nederlandse
ambassade in het
buitenland)

Conform BIG

Burgemeester

Het registreren van persoonsgegevens en de werkelijke verzorging van uitvaarten voor
onvermogende burgers

Wettelijke verplichting

Artikel 21 en 22 wet lijkbezorging

Overleden burger; nabestaande

NAW, geboortedatum/plaats; plaats en datum overlijden; NAW gegevens +
BSN en overige gegevens afhankelijk van de situatie.
communicatiegegevens van nabestaande; omschrijving relatie nabestaande; NAW
gegevens van de melder; Alle informatie die relevant is voor het verzorgen van de

VNG selectielijst

Begrafenis ondernemer; Rijksvastgoed Bedrijf;
mogelijke Nabestaande Conform BIG
Bewindvoerder; Curatoren; uitkerende instantie; Politie in het buitenland

FAZA

Ter beschikking stellen en toegankelijk Fysieke dienstverlening publieksvloer
maken openbare archiefbescheiden aan
bezoekers

College

Registreren persoonsgegevens izk archiefbescheiden voor de facturen (bijvoorbeeld
bouwvergunning etc.) Toegankelijk maken archiefbescheiden voor bezoekers (dat‐ en
geen wat‐informatie, dat het dossier er is)

Toestemming betrokkene

betrokkene verstrekt toestemming mondeling ; art. 3 Archiefwet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker

Naam. E‐mailadres en indien nodig adres gegevens

n.v.t

Zolang als noodzakelijk

n.v.t

n.v.t.

Conform BIG

FAZA

Ter beschikking stellen (niet‐openbare)
archiefbescheiden

Ter beschikking stellen archiefbescheiden

Burgemeester

Het om moverende redenen beschikbaar maken van niet openbare informatie.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

art. 15 derde lid Archiefwet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker

NAW, e‐mail adres.

n.v.t

Wordt bewaard in het beheer dossier van het
betreffende archief maximaal 10 jaar

niemand

n.v.t.

Conform BIG

FAZA

Opname archiefbescheiden in
overheidsarchieven

Archivering

College

Opnemen van archiefbescheiden

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Artikel 30 en 32 Archiefwet
artikel 27 Besluit Informatiebeheer 2017
artikel 6, eerste lid onder e AVG

afhankelijk van het stuk dat gearchiveerd wordt; afhankelijk van het archief stuk
mogelijk: burger, interne/externe medewerker
etc.

afhankelijk van het archief stuk

Afhankelijk van het stuk leidend Archiefwet VNG Niemand
selectielijst

n.v.t.

Conform BIG

FAZA

Contractregistratie

het registreren van contractbeheer

College

het registreren van overeengekomen contracten;

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Artikel 6, eerste lid onder b AVG

vertegenwoordigers van de rechtspersonen die
contracten sluiten

Naam

n.v.t

7 jaar na beëindiging van de overeenkomst

niemand

n.v.t.

Conform BIG

FAZA

Vernietigingslijsten beoordelen en
accorderen

Het beoordelen en accorderen van vernietigingslijsten ten behoeve College
van vernietiging van dossiers, aangeleverd door in een excelbestand
of op papier door I&A

(uit)voeren van de administratieve organisatie, alswel het voldoen aan de bewaarplicht / Algemeen belang / Openbaar
archiefwet
gezag/publieketaak

artikel 3 en 5 Archiefwet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

burgers; personeelsleden afhankelijk van het
dossier

Naam; geboortedatum

Nee

eeuwig bewaard

Afdeling ter accoderen

n.v.t.

Conform BIG

FAZA

Postregistratie en verwerking en
Postregistratie en verwerking
doorsturen poststukken (zowel e‐mail) en
rondbrengen poststukken

College

Het ervoor zorgdragen dat ingekomen brieven en e‐mail op de juiste manier geregistreerdAlgemeen belang / Openbaar
worden en bij de juiste behandelaars terecht komen.
gezag/publieketaak
Controle op de voortgang van de beantwoording van deze stukken. Door registratie zijn
deze stukken altijd terug te vinden in de archieven.Het ervoor zorgen dat de poststukken
fysiek bij de behandelende afdeling terecht komen.

Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

afhankelijk poststuk

NAW:geboortedatum;

BSN

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de betreffende collega waar het voor bedoelt is
verwerking voor de verwerking, met uitzondering
van termijnen volgens Archiefwet, conform
selectielijsten, periode variërend tussen 1 jaar en
eeuwig.

n.v.t.

Conform BIG

FAZA

Post verzending

Verzending poststukken

College

Er voor zorgdragen dat de door de organisatie opgestelde brieven de belanghebbende
bereiken. Zowel de antwoorden op binnengekomen brieven alsook initiatief brieven.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

afhankelijk van het poststuk

NAW gegevens, poststuk wordt in envelop aangeboden.

Nee, poststuk wordt in envelope aangeboden.

Volgens Archiefwet, conform selectielijsten,
periode variërend tussen 1 jaar en eeuwig.

FAZA

Scannen voor vakafdelingen

Digitaliseren voor vakafdelingen

College

Het ondersteunen van de afdelingen bij hun werkzaamheden.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

afhankelijk van het poststuk

afhankelijk van het poststuk; maar altijd NAW gegevens

kan afhankelijk van het poststuk

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Ja kan afhankelijk van het poststuk
verwerking voor het doel van de verwerking

FAZA

betrokkene geadresseerde

kan afhankelijk
poststuk

Conform BIG

NVT

Conform BIG

FAZA

Bepalen bewaartermijn

Bewaartermijn toekennen

College

Het toekennen van een bewaartermijn zodat het voldoet aan bewaartermijnen in de
selectielijst van de VNG

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Artikel 3 Archiefwet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

afhankelijk van het dossier

afhankelijk van het dossier

afhankelijk van het dossier

n.v.t.

collega indien nodig

NVT

Conform BIG

FAZA

Vernietigingslijsten opstellen

Het opstellen van vernietigingslijsten ten behoeve van vernietiging
van dossiers

College

(uit)voeren van de administratieve organisatie, alwel het voldoen aan de bewaarplicht / Algemeen belang / Openbaar
archiefwet
gezag/publieketaak

Artikel 3 Archiefwet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

afhankelijk van het dossier

afhankelijk van het dossier

afhankelijk van het dossier

n.v.t.

collega indien nodig

NVT

Conform BIG

FAZA

Archief vernietiging

Vernietiging vertrouwelijke stukken in containers van
archiefvernietiger

College

Het voldoen aan de bewaarplicht / archiefwet. Vernietigingsplicht

Artikel 3 Archiefwet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

afhankelijk van het dossier

afhankelijk van het dossier

afhankelijk van het dossier

n.v.t.

collega indien nodig

NVT

Conform BIG

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

FAZA

Sleutel verstrekking

Verstrekken i‐lock sleutels FZ

College

Het beperkt toegang verstrekken tot ruimten waarin (ook) vertrouwelijke informatie wordt
Algemeen belang / Openbaar
bewaard
gezag/publieketaak

Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

naam van medewerkers

n.v.t

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking voor het doel van de verwerking

Maatschappij

Sectorhoofd Maatschappij

indien noodzakelijk beoordelen en afhandelen van klachten team
Jeugd en WMO; het voeren van klachtgesprekken

College

Indien noodzakelijk voor het registreren en juiste afhandeling van de klacht en voor het Toestemming betrokkene
horen van de indiener.

betrokkene geeft zelf aan met leidinggevende contact te willen en gehoord te willenIndiener van de klacht en de medewerker waar
worden.
het over gaat.

medewerkers

indiener van de klacht:NAW; telefoon;e‐mailadres. Medewerker: Naam

NVT

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de betreffende medewerker
verwerking voor het doel van de verwerking

NVT

Conform BIG

Conform BIG

Maatschappij

Team WMO consulent

zelfredzaamheid van burgers vergroten; zorgen dat mensen zolang College
mogelijk thuis kunnen wonen ondersteuning bieden eventueel dmv
hulpmiddelen

indiceren van ondersteuning aan hulpbehoevende

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

WMO

Hulpbehoevende

NAW;geboortedatum;;telefoonnummer.

BSN; Gezondheidgegevens; gegevens over de financiele
situatie; daginvulling; mobiliteit; woning; strafrechtelijke
gegevens;

Maximaal 15 jaar (VNG selectielijst)

Zorgaanbieders (met toestemming van de klant)

Nee

Conform BIG

Maatschappij

Team Jeugd consulent

Toegang tot de jeugdzorg; regie voeren; inzetten van eigen
hulpverlening(maximaal 20 uur) ; school maatschappelijk werk.

Hulpverlening aan jeugdige

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Publieke taak voortkomende uit de Jeugdwet.

Jeugdige zijn netwerk en organisaties die
betrokken zijn bij de hulpvraag.

Jeugdige en zijn/haar netwerk denk aan ouders‐broers‐zussen etc. contactpersonenBSN; gezondheidgegevens omtrent de jeugdige en zijn netwerk Maximaal 15 jaar (VNG selectielijst)
die noodzakelijk zijn voor de hulpvraag. Etnische achtergrond en
van betrokken organisaties : NAW;geboortedatum; telefoonnummer; e‐mail;
Betreffende hulpvraag; Beschrijving van de Gezinssituatie, gezinsgeschiedenis,
politieke overtuiging, seksuele voorkeur indien relevant voor
actuele gezinssitutatie.
de hulpvraag. De Hulpvraag staat centraal hetgeen dat nodig is
voor de beantwoording van deze hulpvraag wordt
geregistreerd. Financiele gegevens jeugdige en netwerk indien
noodzakelijk.

Afhankelijk van de hulpvraag en de daarbij behorende
toestemming/wettelijke
grondslag(meldplicht/meldrecht)

Indien
relevant/noodzakelijk
voor de betreffende
casus/situatie en
hulpvraag.

Conform BIG

Zorgen dat er huisvesting komt en dat ze terecht komen bij vluchtelingenwerk en daar
goed begeleid worden.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

huisvesting asielmigranten

Asielmigranten

NAW; geboortedatum;familieleden; verblijfsadres en andere zaken die het COA
doorgeeft.

Religie.

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de woningstichting;Vluchtelingenwerk en Sociale zaken
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t.

Conform BIG

art. 3 jo. 6 Wob
artikel 6, eerste lid onder e AVG

verzoeker

Verzoeker: naam en communicatiegegevens waaronder adres woonplaats; e‐
mailadres; telefoonnummer.

Nee

Selectielijst VNG: 1 jaar

n.v.t.

Conform BIG

Adressenbestanden worden verwerkt om een netwerk op te bouwen en mensen
Toestemming betrokkene
informatie te sturen over nieuwe intiatieven. Een dynamisch bestand als onderlegger voor
een dynamisch netwerk.

Betrokkene kunnen zich zelf aanmelden voor het netwerk of worden via andere
kanalen denk aan de gemeentegids benadert.

Professionals, vrijwilligers en inwoners op het
Naam, functie, organisatie, bedrijfsadres, woonadres, e‐mail, telefoonnummer.
gebied van Gezond Leven in de brede zin van het
woord.

Nee

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Alle deelnemers ontvangen het adressenbestand.
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t.

Conform BIG

Maatschappij

College

Maatschappij

Taakstelling huisvesting asielmigranten

Schakel tussen het COA;woningstichting;Vluchtelingenwerk en SocialeCollege
zaken

Maatschappij

Afhandeling Wob‐verzoek

Beoordelen Wob‐verzoek, opstellen beschikking, inwinnen
zienswijze(n), communicatie betrokkene(n), aanleveren aan
postkamer (verzenden documenten en aanleveren aan archief)

Maatschappij

Het coördineren van Gezond Leven in
Vaals

Adressenbestanden van betrokkene die zich aanmelden bij Gezond College van B&W
Leven in Vaals of worden betrokken bij het netwerk Gezond Leven in
Vaals

Maatschappij

Het coördineren van het
Adressenbestanden van betrokkene die zich aanmelden voor de
vrijwilligersbestand: Vitaal 50+; chronisch groepen: Vitaal 50+, Chronisch Vitaal, Sociale eetgroep.
vitaal;vrijwilligers van de sociale
eetgroepen

College van B&W

Adressenbestand voor de vrijwilligers wordt beheerd, adressenbestand voor de docenten Toestemming betrokkene
wordt mede gedeeld met deze docenten.

Gevraagd wordt of de gegevens vastgelegd mogen worden, voor het communicerenVrijwilligers en docenten
omtrent aangelegenheden m.b.t de groepen. Telefonisch contact.

Vrijwilligers: Naam, woonadres, telefoonnummer en e‐mail. Docenten: Naam,
telefoonnummer en e‐mail.

Nee

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevens van docenten worden gedeeld met andere
verwerking voor het doel van de verwerking
docenten binnen de eigen groep.

n.v.t.

Conform BIG

Maatschappij

Het coördineren van de ruilwinkel

College van B&W

Adressenbestand voor de vrijwilligers van de ruilwinkel.

Toestemming betrokkene

Vrijwilligers melden zich op dit moment bij de gemeente en geven indirect
Vrijwilligers
toestemming voor het delen van de informatie.Vanaf 27 maart melden vrijwilligers
zich bij de ruilwinkel en geven dan toestemming om de gegevens te verwerken.

Vrijwilligers: Naam, woonadres, telefoonnummer en e‐mail.

Nee

Tot het administratieve systeem van de ruilwinkelCollega coördinatoren; Universiteit Maastricht en
lopende is.
beweegmakelaar.

n.v.t.

Conform BIG

Maatschappij

Het coördineren van Project Kansen voor Adressebestand van de deelnemende gezinnen aan het project
alle kinderen
kansen voor alle kinderen;

College van B&W

Adressenbestand voor deelnemende gezinnen die deelnemen aan het project

Toestemming betrokkene

Deelnemende gezinnen geven zich hiervoor op.

Gezinnen

Naam van de ouder, woonadres, telefoonnumer, e‐mail.

nee

Durende het project en het wetenschappelijk
onderzoek.

n.v.t.

Conform BIG

Maatschappij

Het coördineren van regionale vrijwilligersregistreren van vrijwilligers en hulpbehoevende
centrale Heuvelland

College van B&W

Registreren persoonsgegevens van vrijwilligers en gegevens van organisaties om
zodoende vrijwilligers te koppelen aan organisaties. Contacten onderhouden met
vrijwilligers voor onder andere werkaangelegenheden, evaluatie, scholing

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Gemeenten zijn verplicht vanuit de centrale overheid en het sociaal domein om
uitvoering te geven aan participerende burgers.

Vrijwilligers, contactpersonen van organisaties.

NAW, leeftijdsgroep, opleidingniveau, werkervaring, telefoonnummer en e‐
mailadres.

Nee

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Nee
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t.

Conform BIG

Maatschappij

Het coördineren van regionale vrijwilligersParticipatie coach: Gegevensverwerking participatiecoach kandidaten.College van B&W
centrale Heuvelland

Registreren van persoonsgegevens van participatiekandidaten, om contact te
onderhouden ivm : evaluatie, sturingen coaching.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Gemeenten zijn verplicht vanuit de centrale overheid en het sociaal domein om
uitvoering te geven aan participerende burgers.

participatiekandidaten contactpersonen van
organisaties.

NAW, leeftijdsgroep, opleidingniveau, werkervaring, telefoonnummer en e‐
mailadres.

BSN

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de klantmanager Sociale dienst
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t.

Conform BIG

Maatschappij

Het coördineren van regionale vrijwilligersMaatschappelijke stage: Beheren van registratiesysteem
centrale Heuvelland
maatschappelijke stage

Registreren van persoonsgegevens van scholieren i.vm, goedkeuring stage ivm
verplichting onderwijsinstelling

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Gemeenten voelen zich betrokken bij het ondersteunen van de maatschappelijke
stage van scholieren.

Scholieren contactpersonen van organisaties.

Gegevens van Magister waaronder; NAW, geboortedatum, leerlingennummer, e‐ n.v.t
mail adres telefoonnummer en opleidingsniveau.

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Onderwijsinstelling,
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t.

Conform BIG

Maatschappij

Projecten Vaals Helpt

Vaals Helpt; verwerken van persoonsgegevens van hulpbehoevende College van B&W
en vrijwilligers in het kader van;
WMO;Klusjes:Strijkservice:Boodschappen:Marktbezoek;
Brandveiligheid en klapperproject.

Registreren van hulpbehoevende en vrijwilligers voor de mogelijkheid tot koppelen ivm Algemeen belang / Openbaar
hulpvraag.
gezag/publieketaak

Gemeenten hebben verantwoordelijkheid om burgers te ondersteunen en
zelfredzaamheid te vergroten.

Burgers:hulpbehoevende en vrijwilligers.
Contactpersonen van maatschappelijke
organisaties.

WMO‐ geindiceerde burgers: NAW en telefoonnummer.

WMO geindiceerde burger: BSN; beschrijving situatie
niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de WMO consulent, Maatschappelijke instelling
waaronder kan vallen medische gegevens ( herleidbaar tot een verwerking voor het doel van de verwerking
medische situatie)(ivm voorbereiding aanwijzing vrijwilliger).

n.v.t.

Conform BIG

Maatschappij

Beleid Maatschappij

Afgeven of afwijzen beschikking jeugd arrangement

College van B&W

Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de toetsing van de voorafgaande beoordeling
door de Jeugd‐ consulent op de aanvraag en de afgifte beschikking.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Artikel 6 lid 1 sub e AVG. Gemeentewet, Artikel 6:5 AWB, Artikel 2.3 Jeugdwet en
verordening Jeugdwet Vaals.

Aanvrager, belanghebbende

NAW, BSN,

Medische gegevens of gegevens herleidbaar naar een
medische achtergrond en de situatie

15 jaar VNG selectielijst

Ouders/voogd van de betrokkene

n.v.t.

Conform BIG

Maatschappij

Beleid Maatschappij

Behandelen van facturen buiten het arrangement en buiten de
regionale afspraken

College van B&W

Financiële controle in het kader van de uitvoering van zorg en/of behandeling

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Publiekrechtelijke taak o.b.v.:
‐ AVG 6.1 e
‐ Jeugdwet art. 7.3.8, 7.4.0, 7.4.1, 7.4.4

Zorgaanbieders en belanghebbende

NAW, BSN, geboortedatum,

n.v.t

15 jaar VNG selectielijst

Aanbieder

n.v.t.

Conform BIG

Maatschappij

Beleid Maatschappij

Uitwisselen van gegevens met maatschappelijke instellingen en/of
zorgaanbieders in het kader van de Jeugdwet.

College van B&W

Informeren maatschappelijke instellingen en/of zorgaanbieders over zorggebruik.

Wettelijke verplichting

AVG art. 5 onder 1 b. en art. 89

Zorgaanbieders en belanghebbende

NAW, BSN, geboortedatum,

Medische gegevens of gegevens herleidbaar naar een
medische achtergrond en de situatie

15 jaar VNG selectielijst

Maatschappelijke instellingen en of zorgaanbieder in hetn.v.t.
kader van Jeugdwet.

Conform BIG

Maatschappij

Beleid Maatschappij

Maatwerk toepassing ten behoeve van het leerlingenvervoer.

College van B&W

Verwerken van persoonsgegevens gekoppeld aan die betreffende situatie, die nodig zijn Algemeen belang / Openbaar
ter beoordeling maatwerk toepassing.
gezag/publieketaak

Artikel 6 lid 1 sub e AVG. Gemeentewet, AWB, Artikel 2.3 Jeugdwet en verordening Belanghebbende
Jeugdwet Vaals.

NAW, BSN, geboortedatum,

Medische gegevens of gegevens herleidbaar naar een
medische achtergrond en de situatie

15 jaar VNG selectielijst

Unit leerlingenvervoer gemeente Maastricht

n.v.t.

Conform BIG

Maatschappij: uitbesteed aan GR Unit gemeente
Maastricht

Leerlingvervoer ‐ klachten en complexe
casussen;

Uitbesteed aan centrumgemeente Maastircht

centrum gemeente Maastricht

Het beoordelen van een aanvraag voor leerlingvervoerEventueel bepalen hoogte
tegemoetkomingBepalen hoogte eigen bijdrage

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG* artikel 6 lid 1 sub a AVGartikel 4 van de
OnderwijswetVerordening leerlingvervoer SZMH

Leerling Maastricht‐Heuvelland (5‐23
jaar);Ouders/Verzorgers/Voogd;Huisgenoten

Basispersoonsgegevens:NAWGeslachtGeboortedatum en ‐ plaatsNationaliteit;
contactgegevens: telefoonnummer en e‐mailadres

Van jeugdige: BSN A‐nummerOnderwijsnummerID‐
bewijsStagecontractGeloofsovertuiging (indien van
belang)Medische gegevens:ZiekteStoornisen en beperkingen
Biometrische gegevens:Lengte/gewicht (indien van belang

Conform VNG selectielijst 2 jaar tenzij de bewaringVervoerbedrijf (Omnibuzz)Contractmanager GGD (bij
noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke adviesaanvraag)Team Jeugd
bewaarplicht

n.v.t

Conform BIG

Maatschappij: uitbesteed aan GR Unit gemeente
Maastricht

Leerplichtadministratie en Reigonale MeldLeerplichtadministratie en uitvoer Reigonale Meld‐En
En coördinatiefunctie
coördinatiefunctie

centrum gemeente Maastricht

Uitvoering van en toezicht op naleving van de Leerplichtwet 1969(leerplichtregister 5‐18 Algemeen belang / Openbaar
jaar) : Controleren op verzuim, voorkómen van verzuim, handelen bij verzuim en verlenengezag/publieketaak
van vrijstellingen De behandeling van geschillen; Het in beeld brengen van voortijdig
schoolverlaters (jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie)Het begeleidng
van voortijdig schoolverlaters naar opleiding, werk of een combinatie van beiden

artikel 6 lid 1 sub c en e AVG* artikel 6 lid 1 sub a AVG

Jeugdige in de leeftijd van 5‐18 jaar en 18 tot 23 Basispersoonsgegevens:NAWGeslachtGeboortedatum‐ en
jaar zonder startkwalificatie
plaatsNationaliteitOpleidingsgegevens:Type en soort opleidingDatum in‐ en
uitstroomDiploma's

n.v.t
Scholen (+ zorgcoördinator) Bureau HALT
Maatschappelijk werk Consulenten Jeugd/Wmo DUO
LeerplichtambtenarenBRPPolitieRaad voor de
KInderbeschermingHulpverlenersGGZ‐
instantiesJeugdgezondheidszorgJeugdbescherming(Jeug
d)reclasseringVeiligheidshuis

Conform BIG

Maatschappij

Beleid Maatschappij

Beoordelen subsidie aanvraag peuteropvang toetsen op het aantal College van B&W
kinderen met indicatie, overzicht wordt ontvangen van Envida JGZ 0‐ 4
jaar.

Op basis van de registratielijsten toetsen of de peuteropvang subsidie krijgt toegewezen. Wettelijke verplichting

AWB, Wet op de kindeorpvang, Harmonisatiewet,

Kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar.

indien noodzakelijk is kan het zijn dat de Naam, geboortedatum wordt opgevraagd.n.v.t

7 jaar VNG selectielijst

Nee

n.v.t

Conform BIG

Maatschappij

adviesraad sociaal domein gemeente
Vaals

Registreren adressenbestand leden adviesraad

Registreren van adressen om contacten te onderhouden

Betrokkene kunnen zich aanmelden voor de adviesraad

deelnemers

NAW; e‐mail , telefoonnummer

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Nee
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

Het coördineren van client ervarings onderzoeken WMO en Jeugd + College van B&W
burgers kunnen zich inschrijven voor het ontvangen van een
cadeaubon
Het coördineren van wmo en jeugdwet gerelateerde klachten
College van B&W

Conform BIG

Adressenbestand van de vrijwilligers van de ruilwinkel.
Groepswhatsapp vrijwilligers

Maatschappij

Beleid Maatschappij

Maatschappij

Het coördineren van toegang sociaal
domein

Maatschappij

Het coördineren van toegang sociaal
domein

Het coördineren en adhoc reageren op vragen van WMO en
Jeugdwet zaken binnen de organisatie

Maatschappij: uitbesteed aan GR Unit gemeente
Maastricht

Uitkeringsadministratie PW/IOAW

Maatschappij: uitbesteed aan GR Unit gemeente
Maastricht

plv. marktmeester

College of Burgemeester (afhankelijk van Het passief (op verzoek) openbaar maken van documenten die betrekking hebben op eenAlgemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak
onderwerp)
bestuurlijke aangelegenheid
Het registeren van de NAW‐gegevens maakt het mogelijk te communiceren met
verzoekers en derde belanghebbende(n) in relatie tot het Wob‐verzoek

College van B&W

Secreatis adviesraad Sociaal Domein

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Toestemming betrokkene

BSNReden van uitstroom en bestemmingGegevens persoonlijkeConform VNG selectielijst 19 jaar vanaf de
omstandigheden die voor het behalen van een startkwalificatie geboorte datum van de leerling
meegewogen moeten
wordenLevensbeschouwingGezondheidgegevens:Ziekte/Stoor
nissenBeperkingen (psychisch/lichamelijk)

Nee

verzoeker

Collega coördinatoren; Universiteit Maastricht en
beweegmakelaar.

doorsturen gegevensset naar de uitvoerder van de enquete tbv versturen vragenlijst naar Wettelijke verplichting
betrokken burgers

WMO en Jeugdwet

burger die voorziening WMO of vanuit de
Jeugdwet heeft gehad in 2017

Jeugd: NAW kinderen vanaf 12 jaar tot 18 jaar. AW ouders van kinderen tot 12 jaar,Nee
leeftijdscategorie WMO: NAW

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de diegene die het onderzoek uitvoert
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

het in behandeling nemen en coördineren van klachten en doorzetten van klachten
wanneer nodig.

Wettelijke verplichting

melder en/of betrokkene

afhankelijk van de melding. O.a: NAW, e‐mailadres en telefoonnummer

n.v.t

Conform BIG

het in behandeling nemen en coördineren van vragen met betrekking tot WMO en
Jeugdwet

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Afhankelijk van het vraagstuk.

Afhankelijk van het vraagstuk enkel NAW is in de meeste gevallen voldoende

Ja is afhankelijk van de melding. De medische situatie kan
worden doorgegeven door de melder. De melder beslist
hierover.
Nee

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de betrokken consulent en indien nodig betrokken
verwerking voor het doel van de verwerking
ketenpartners

College van B&W

hoofdstuk 9 Awb
Verordening voor de klachtenbehandeling 2012
artikel 6, eerste lid onder e AVG
WMO en Jeugdwet

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de indien nodig ketenpartners
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen aan
uitkeringsgerechtigden in het kader van de PW en IOAWHet
beoordelen of wijzigingen

centrum gemeente Maastricht

Het beoordelen van het recht op bijstand en het uitkeren van een bijstandsuitkering aan de
Algemeen belang / Openbaar
personen die daar recht op hebben.Vaststellen fraude verstrekte / te verstrekken uitkeringgezag/publieketaak
d.m.v. vergelijking van door de aanvrager opgegeven gegevens met de feitelijke situatie.

artikel 6 lid 1 sub c en e AVGartikel 7 lid 1 sub bartikel 17 PWartikel 53a en 64
PWartikel 62 Wet Suwiartikel 44 en 45 Ioaw

Cliënt PW/IOAWEchtgenoot

NAW, geboortedatum, financiele gegevens. Afhankelijk van wijziging in situatie,
wijziging van reeds bekende gegevens (zie aanvraag PW/IOAW)

Afhankelijk van wijziging in situatie, wijziging van reeds
bekende gegevens (zie aanvraag PW/IOAW)

toekenning 10 jaar
weigering 5 jaar
beëindiging 15 jaar

n.v.t

Conform BIG

toezichthouden op de markt iedere dinsdag.

College van B&W

toezichthouden en aanspreekpunt van de gemeente, registreren van afmeldingen en
incidenten

Toestemming betrokkene

Marktverordening gemeente Vaals

marktmensen ; marktbezoekers

vergunninghouder: Naam, telefoonnummer en markevan

n.v.t

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de niemand
verwerking voor het doel van de verwerking

nvt

Conform BIG

Vastleggen van het functioneren en registratie in het personeelsdossier

Toestemming betrokkene

Medewerker tekent het beoordelingsgespreksverslag

Interne medewerkers

NAW; geboortedatum; salaris; werkomstandigheden( privé omstandigheden indiengezondheidsklachten/omstandigheden ivm werk
nodig); opleidingsniveau en wensen;

10 jaar VNG selectielijst

Nee

Conform BIG

n.v.t

Zie Selectielijst 2017 8.1/8.2/8.3

Ruimte
Sectorhoofd Ruimte

Het voeren van
Het registreren van beoordelingen/functioneren van de medewerker Sectorhoofd Ruimte
beoordeling/functioneringsgesprek met
medewerkers

Personeelszaken

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afhandeling Wob‐verzoek

Afhandeling Wob‐verzoek

College van B&W

Infrastructuur

Coördinator ruimte

Beheren van meldingen openbare ruimte en beheren en aansturen
van onderhoud in de openbare ruimte

College van B&W

Het passief (op verzoek) openbaar maken van documenten die betrekking hebben op eenAlgemeen belang / Openbaar
bestuurlijke aangelegenheid
gezag/publieketaak
Het registeren van de NAW‐gegevens maakt het mogelijk te communiceren met
verzoekers en derde belanghebbende(n) in relatie tot het Wob‐verzoe
Afhandelen meldingen openbare ruimte
Wettelijke verplichting

Infrastructuur

Beleidsadviseur

Adviseren over verkeer en vervoer

College van B&W

Afhandelen meldingen/vragen verkeer en vervoer

Wettelijke verplichting

Infrastructuur

Vakspecialist A/grondzaken

Adviseren over huishoudelijk afval, grondzaken als huur/pacht/aan‐ College van B&W
verkoop, duurzaamheid en verstrekken kadastrale informatie

Afhandelen meldingen/vragen/klachten

Wettelijke verplichting

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Verlenen omgevingsvergunning

Reguliere en uitgebreide omgevingsvergunning

College van B&W

Registreren wie een vergunning aanvraagt, voor welk adres en of deze wordt verleend en Algemeen belang / Openbaar
ervoor zorgen dat de vergunning aan de juiste (rechts)persoon wordt verleend. Daarnaastgezag/publieketaak
nodig voor toezicht (bereikbaarheid en aanspreekbaarheid).

artikelen 2.1 en 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingswet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afhandeling melding

Melding brandveilig gebruik

College van B&W

Registreren wie een melding doet, voor welk adres en of deze voldoet aan de criteria.
Algemeen belang / Openbaar
Daarnaast vormt het een onderdeel van een registratie bij de VRU voor jaarlijkse controlesgezag/publieketaak
op brandveiligheid bij panden die meldingplichtig zijn.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

College van B&W

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Overeenstemming gegevens in systeem Terugmelding BAG
met feitelijke situatie
Afhandeling melding
Melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichting

College van B&W

Voldoen aan wet BAG: alle gegevens over een perceel in onze systemen moet
overeenkomen met de feitelijke situatie op dat percee
Registreren wie een melding doet, voor welk adres en of deze voldoet aan de criteria.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak
Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afhandeling melding

Melding ActiviteitenBesluit

College van B&W

Registreren wie een melding doet, voor welk adres en of deze voldoet aan de criteria.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afhandeling melding

Melding gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting

College van B&W

Registreren wie een melding doet, voor welk adres en of deze voldoet aan de criteria.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Opstellen maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften Milieu

College van B&W

Registreren van maatwerkvoorschriften voor een inrichting naar aanleiding van een
Algemeen belang / Openbaar
aanvraag (van bedrijf zelf of een derde) of ambtshalve (bijv. op basis van ervaringen uit degezag/publieketaak
praktijk)

Publiekrechtelijke taak in hoofdstukken 2, 3 en 4 Activiteitenbesluit milieubeheer
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Melder; betrokkene, belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Gemeenschappelijke Regeling RUD
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Handhaving overtreding milieuwetgeving Handhaving op basis van klachten en verzoeken

College van B&W

Registreren op welk adres welke overtreding is geconstateerd, wie de overtreder is en
moet worden aangeschreven, of de overtreding is beëindigd en hoe.

Publiekrechtelijke taak in §5.3 van de Awb jo. de Wet milieubeheer
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Melder; betrokkene, belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Gemeenschappelijke Regeling RUD
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Ontheffing geluidhinder

Verlenen ontheffing van verbod geluidhinder

College van B&W

Registreren wie een ontheffing heeft om geluidhinder te veroorzaken, op welke locatie enAlgemeen belang / Openbaar
voor welke periode.
gezag/publieketaak

Verzoeker; betrokkene; belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Gemeenschappelijke Regeling RUD
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Ontheffing stookverbod

Verlenen ontheffing stookverbod

College van B&W

Registreren wie een ontheffing heeft om buiten een inrichting afvalstoffen te verbranden Algemeen
of
belang / Openbaar
anderszins vuur te stoken, op welke locatie, welke periode.
gezag/publieketaak

Publiekrechtelijke taak in 10.63 Wet Milieubeheer
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker; betrokkene; belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verzoeker
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

Publiekrechtelijke taak

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Verlenen vergunning tijdelijk gebruik van Vergunning tijdelijk gebruik van de weg
de weg

College van B&W

Registreren wie een vergunning aanvraagt, voor welk adres, voor welk object, hoe lang enAlgemeen belang / Openbaar
of deze wordt verleend.
gezag/publieketaak

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Verlenen rioolvergunning

Rioolaansluiting

College van B&W

Registreren wie een melding doet, voor welk adres en of deze voldoet aan de criteria

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Verklaring van geen bezwaar oplaten luchtballon

Burgemeester

Registreren wie een verklaring van geen bezwaar aanvraagt, voor welk adres en of deze Algemeen belang / Openbaar
wordt verleend.
gezag/publieketaak

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Verstrekken van verklaring van geen
bezwaar voor het oplaten van een
luchtballon
Aanwijzing verkeersregelaars

Aanstellingsbesluit verkeersregelaar met pasje

College van B&W

Registreren van aangewezen verkeersregelaars of evenementenverkeersregelaars (voor Algemeen belang / Openbaar
periode korter dan een jaar)
gezag/publieketaak

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afhandeling melding

Melding klein evenement

Burgemeester

Registreren wie een melding doet, voor welke locatie en of deze voldoet aan de criteria Algemeen belang / Openbaar
voor een meldingsplichtig evenement of eventueel wijzen op de aanvraag van een
gezag/publieketaak
vergunning.

art. 3 jo. 6 Wob
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker

n.v.t

1 jaar

Betrokkene

n.v.t

Conform BIG

Gemeentewet; Milieuwetgeving

Melders; betrokkene waar de melding over gaat. NAW‐ gegevens;communicatiegegevens: telefoonnummer/e‐mail adres

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

n.v.t

Archiefwet

Projectontwikkelaar/aannemer; indien melding daarvoorn.v.t
bestemd is

Conform BIG

Gemeentewet; Wegenverkeerswet

Melders; betrokkene waar de melding over gaat. NAW‐ gegevens;communicatiegegevens: telefoonnummer/e‐mail adres

n.v.t

Archiefwet

n.v.t

n.v.t

Conform BIG

AWB, Gemeentewet, Wet Milieubeheer, Afvalstoffenverordening

Melders; betrokkene waar de melding over gaat. NAW‐ gegevens;communicatiegegevens: telefoonnummer/e‐mail adres
Bij aanwijsbesluit ihkv Afvalstoffenverordening,
dat behelst voorgeschreven inzamelmiddelen

n.v.t

Archiefwet

Bewoners

In Duitsland
Conform BIG
woonachtige eigenaren
van panden in Vaals

Aanvrager

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

Paragraaf 1.5 van Bouwbesluit 2012
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Melder; betrokkene, belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

hoofdstuk 6 Wet Basisregistratie adressen en gebouwen
artikel 6, eerste lid onder e AVG
Publiekrechtelijke taak in § 1.2 Besluit lozing buiten inrichtingen
artikel 6, eerste lid onder e AVG

geen betrokkene; enkel registratie gebouwen
intern proces bag medewerker ‐
Melder; betrokkene, belanghebbende

Verleende vergunning geen wettelijke
Bouw: Provincie, Rijksdienst, Welstand of
bewaartermijn, worden nu oneindig lang
dorpsbouwmeester
bewaard.
Geweigerde vergunningen 1 jaar bewaartermijn in
selectielijst VNG
verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het
Brandweer (adviseur)
betrokken verzoek om
verlening van een vergunning, ontheffing of
hti i d
d b t kk
i i t kk d
niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking voor het doel van de verwerking
1 jaar
Gemeenschappelijke Regeling RUD

BSN

BSN

Conform BIG

n.v.t

Conform BIG

n.v.t

Conform BIG

n.v.t

Conform BIG

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

Publiekrechtelijke taak in artikel 8.41 lid 1 Wet milieubeheer en artikel 1.10 lid 1 en 2Melder; betrokkene, belanghebbende
Activiteitenbesluit milieubeheer
artikel 6, eerste lid onder e AVG

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Gemeenschappelijke Regeling RUD
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

Publiekrechtelijke taak in artikel 2.2a lid 6 Besluit omgevingsrecht (Bor)
artikel 6, eerste lid onder e AVG

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de Gemeenschappelijke Regeling RUD
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

Melder; betrokkene, belanghebbende

Verzoeker; betrokkene; belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet Bouw: Provincie, Rijksdienst, Welstand of
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
dorpsbouwmeester
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

Verzoeker; betrokkene; belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

1 jaar

n.v.t

Conform BIG

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

Conform BIG

BSN

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet verzoeker
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking voor het doel van de verwerking
Algemene aanstelling is 5 jaar geldig, voor
verzoeker
evenementen maximaal 1 jaar geldig.

n.v.t

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

n.v.t

Conform BIG

Melder; betrokkene;belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

maximaal 1 jaar

n.v.t

Conform BIG

Verzoeker; betrokkene; belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het
Bouw: Provincie, Rijksdienst, Welstand of
betrokken verzoek om
dorpsbouwmeester
verlening van een vergunning, ontheffing of
machtiging door de betrokkene is ingetrokken, d
maximaal 1 jaar
Bouw: Provincie, Rijksdienst, Welstand of
dorpsbouwmeester

n.v.t

Conform BIG

artikel 6, eerste lid onder e AVG
Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

n.v.t

Publiekrechtelijke taak

Bouw: Provincie, Rijksdienst, Welstand of
dorpsbouwmeester

artikel 6, eerste lid onder e AVG
artikel 6 eerste lid onder a AVG: uitvoerder krijgt opdracht voor het aanleggen e
Publiekrechtelijke taak in artikel .27 Regeling veilig gebruik luchthavens en andere Verzoeker; betrokkene; belanghebbende
terreinen
artikel 6, eerste lid onder e AVG
artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
verkeersregelaars
artikel 6, eerste lid, onder e AVG

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Verlenen evenementenvergunning

Evenementenvergunning

Burgemeester

Registreren welk evenement wordt georganiseerd op welke locatie, zodat de veiligheid Algemeen belang / Openbaar
kan worden beoordeeld en de nodige maatregelen kunnen worden genomen. Gegevens gezag/publieketaak
nodig om iemand aan te spreken tijdens evenement.

artikel 6, eerste lid onder e AVG

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Verlenen terrasvergunning

Terrasvergunning

Burgemeester

Registreren wie een terrasvergunning aanvraagt en voor welke locatie en afmetingen hij Algemeen belang / Openbaar
wordt verleend.
gezag/publieketaak

Publiekrechtelijke taak in (vanuit artikel 147 en 149 Gemeentewet)
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker; betrokkene; belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afhandeling kennisgeving incidentele
festiviteiten

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Burgemeester

Registreren welke bedrijven gebruik maken van een incidentele festiviteit en bijhouden Algemeen belang / Openbaar
hoe vaak er al gebruik van is gemaakt (mag maar 3 keer per jaar).
gezag/publieketaak

Betrokkene; burgers

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Verlenen vergunning voor tijdelijke
verhuur onder de leegstandswet

Tijdelijke verhuur eigen woning

College van B&W

Registeren wie een koopwoning tijdelijk verhuurt onder de leegstandswet. Mogelijk
Algemeen belang / Openbaar
signaleren en koppelen met aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan gezag/publieketaak
(bij kamerverhuur).

Publiekrechtelijke taak in artikel 2:10D APV (vanuit artikel 147 en 149
Gemeentewet)
tik l 6
t lid d
AVG
Publiekrechtelijke taak in artikel 15 Leegstandswet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker; betrokkene; belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Verlenen ontheffing winkeltijdenwet

Ontheffing Winkeltijdenwet APV

College van B&W

Registreren welke winkel een ontheffing van de winkeltijden heeft om langer open te
mogen zijn (eenmalig of permanent).

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Publiekrechtelijke taak in de Winkeltijdenverordening (vanuit artikel 3 en 4
Winkeltijdenwet en artikel 147 en 149 Gemeentewet)
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker; betrokkene; belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Verlenen ontheffing inrijverbod openbare Ontheffing toegang openbare weg
weg

College van B&W

Registeren welke kentekens een ontheffing hebben om een gesloten verklaarde weg
(inrijverbod) in te rijden.

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Handhaving op overtreding

Klachtenproces (verzoeken om handhaving, lasten onder
dwangsom/bestuursdwang, bouwstop)

College van B&W

Registreren op welk adres welke overtreding is geconstateerd, wie de overtreder is en Algemeen belang / Openbaar
moet worden aangeschreven, of de overtreding is beëindigd en hoe, of er dwangsommengezag/publieketaak
zijn verbeurd en worden ingevorderd.

Publiekrechtelijke taak in artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 en artikel 149 lid 1 onder d Wegenverkeerswet 1994
artikel 6 lid 1 onder e AVG
Publiekrechtelijke taak in hoofdstuk 5 Awb en art. 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker; betrokkene; belanghebbende

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Overtreder;melder

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Handhaving op overtreding

Ambtshalve handhaving (eigen waarneming)

College van B&W

Registreren op welk adres welke overtreding is geconstateerd, wie de overtreder is en Algemeen belang / Openbaar
moet worden aangeschreven, of de overtreding is beëindigd en hoe, of er dwangsommengezag/publieketaak
zijn verbeurd en worden ingevorderd.

Publiekrechtelijke taak in hoofdstuk 5 Awb en art. 6, eerste lid onder e AVG

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Invorderen dwangsom

Invordering van verbeurde dwangsom uit last onder dwangsom

College van B&W

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Inschrijving last onder
Inschrijving last onder dwangsom of last onder bestuursdwang in het College van B&W
dwangsom/bestuursdwang op grond van Kadaster
de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke
Beperkingen

Registreren van een last onder dwangsom of bestuursdwang in het Kadaster zodat deze Algemeen belang / Openbaar
ook geldt voor opvolgende eigenaren van een perceel.
gezag/publieketaak

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Inzien van aangevraagde of verleende
vergunningen

Inzage bij Vergunningenloket/archief

College van B&W

Men moet het dossier van het juiste adres in kunnen zien.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Inzage van bodemdossiers

Inzage bodemdossiers

College van B&W

Men moet het dossier van het juiste adres in kunnen zien.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Naheffingsaanslagen

Opleggen van naheffingsaanslagen parkeren

College van B&W

Opleggen van naheffingsaanslagen parkeren

Beheer begraafplaatsen

beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Vaals

College van B&W

Het registreren van persoonsgegevens van overledene en rechthebbende

Ruimte

Invordering van verbeurde dwangsommen n.a.v. een geconstateerde overtreding. In
eerste instantie zelf, maar soms via een deurwaarder.

verzoeker

n.v.t

Conform BIG

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet NVT
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
ki
h td l
d
ki
maximaal 5 jaar
Bouw: Provincie, Rijksdienst, Welstand of
dorpsbouwmeester

n.v.t

Conform BIG

n.v.t

Conform BIG

BSN

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet Bouw: Provincie, Rijksdienst, Welstand of
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
dorpsbouwmeester
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

Nee

verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het
betrokken verzoek om
verlening van een vergunning ontheffing of
VNG selectielijst

Conform BIG

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

Overtreder;melder

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

Bouw: Provincie, Rijksdienst, Welstand of
dorpsbouwmeester

n.v.t

Veiligheid Tiv (gezamenlijke controle) betrokkene en
melder

n.v.t

Conform BIG

VNG selectielijst

Veiligheid Tiv

n.v.t

Conform BIG

Publiekrechtelijke taak in afdeling 5.3.2 Awb en art. 6, eerste lid onder e AVG

Betrokkene

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

7 jaar wettelijke termijn artikel 52 ARW

Veiligheid Tiv

n.v.t

Conform BIG

Publiekrechtelijke taak in artikel 5.18 Wabo en art. 6, eerste lid onder e AVG

Betrokkene

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet Veiligheid Tiv
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Publiekrechtelijke taak in hoofdstuk 3.4 en hoofdstuk 4 Awb
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker; betrokkene; belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Publiekrechtelijke taak in hoofdstuk 3.4 en hoofdstuk 4 Awb
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Verzoeker; betrokkene; belanghebbende

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet Publiek
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking voor het doel van de verwerking
in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet Publiek
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking voor het doel van de verwerking

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

art. 225 en 234 Gemeentewet, Verordening Parkeerbelastingen 2017
artikel 6, eerste lid onder e AVG

Betrokkene

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens:telefoonnummer/e‐mail
adres;correspondentieadres

BSN

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

n.v.t

Conform BIG

n.v.t

Conform BIG

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet n.v.t
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

Verordening begraafplaats Vaals 2014

overledene en de rechthebbende

overledene : geslachtsnaam voornamen geboortedatum geboorteplaats
geboorteland; plaats van overlijden en land van overlijden

n.v.t

VNG selectielijst

n.v.t

n.v.t

Conform BIG

Hoofd bedrijfsvoering

Overwegend Projectmatige basis:
onderhouden van contacten met bedrijven instellingen en stichtingenCollege van B&W
onderhouden van contacten met
ten behoeve van de gemeente Vaals.
bedrijven instellingen en stichtingen ten
behoeve van de gemeente Vaals.

onderhouden van contacten, onderhandelen, oplossen van problematiek komen tot een Toestemming betrokkene
overeenkomst.

Vertegenwoordiger van de organisatie die het contact onderhoudt

Vertegenwoordigers/contactpersonen

Naam; e‐mailadres,telefoonnummer, afhankelijk van het contract
woonadresgegevens; geboortedatum contractant

Nee

VNG selectielijst

MT leden en indien noodzakelijk het College.

n.v.t

Conform BIG

Hoofd bedrijfsvoering

Het voeren van
Het registreren van beoordelingen/functioneren van de medewerker Hoofd bedrijfsvoering
beoordeling/functioneringsgesprek met
medewerkers

Vastleggen van het functioneren en registratie in het personeelsdossier

Toestemming betrokkene

Medewerker tekent het beoordelingsgespreksverslag

Interne medewerkers

NAW; geboortedatum; salaris; werkomstandigheden( privé omstandigheden indiengezondheidsklachten/omstandigheden ivm werk
nodig); opleidingsniveau en wensen;

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet Personeelszaken
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

I&A

preventie tbv de arbowetgeving

Arbo/PSA geralateerde zaken

College van B&W

In behandeling nemen van ARBO/PSA meldingen

Uitvoering overeenkomst

Overeenkomst van opdracht/aanstelling

Interne en externe medewerkers

Naam/Functie/Afdeling

Medische gegevens/lichamelijke of geestelijke klachten

in VNG selectielijst geen aanknopingspunten; niet P&O en leidinggevende
langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking voor het doel van de verwerking

n.v.t

Conform BIG

Bedrijfsvoering

I&A

Informatievoorziening

Documentenbeheer in Corsa en Xential

College van B&W

Een goed documentbeheer

Wettelijke verplichting

Art 32 AVG

Burgers/interne en externe medewekrers

Alle persoonsgegevens die de verwerker invoert (bijv. N.A.W.)

Alle persoonsgegevens die de verwerker invoert

Archiefwet

Interne en externe medewekers

n.v.t

Conform BIG

I&A

Applicatiebeheer

Onderhoud applicatie en oplossen problemen

College van B&W

Een goed documentbeheer waaronder vertrouwelijke documenten

Wettelijke verplichting

Art 32 AVG

Burgers/interne en externe medewekers

Alle persoonsgegevens die de verwerker invoert (bijv. N.A.W.)

Alle persoonsgegevens die de verwerker invoert

Archiefwet

Interne en externe medewekers

n.v.t

Conform BIG

I&A

Regiefunctie
Belastingen/WOZ/leges/parkeren

Beheer Belastingbestanden/optreden contactpersoon BsGW

College van B&W

Correcte belastingheffing/legesheffing voor burgers, in specifieke situaties optreden als Algemeen belang / Openbaar
ocntactpersoon. Toezicht op correcte uitveoring door BsGW
gezag/publieketaak

Artikel 220 ‐ 220a‐f Gemeentewet juncto art. 47‐51 AWR (inlichtingenplicht); art. 31Belastingplichtigen
Wet WOZ, artikel 37b wet WOZ (levering gegevens aan LV‐WOZ)
art. 6, eerste lid onder e AVG

N.A.W./geboortedatum/telefoonnummer/emailadres/anummer /geslacht

BSN

Archiefwet

BsGW of Betrokkenen

Duitsland

Conform BIG

I&A

Gegevensbeheer; beheer basisregistratie Beheren en onderhoud van perssonsgegevens van ingezetenen,;
adressen
leveranciers; niet ingezetenene
gebouwen

College van B&W

Goed gegevensbeheer om de kwlaiteit te waarborgen.

beheren van de gegevens gekoppeld aan de GBA‐V en zodat de interne organisatie Beheren en onderhoud van perssonsgegevens van N.A.W./geboortedatum/telefoonnummer/emailadres/anummer /geslacht
te allen tijde over de juiste informatie beschikt.
ingezetenen,; leveranciers; niet ingezetenene

BSN

Archiefwet

Interne afnemers

n.v.t

Conform BIG

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

I&A

Coördineren van het facilitair bedrijf

afwijzing en plaatsing uitkeringsgerechtigden op basis van de
participatiewet

College van B&W

Goede begeleiding op de particpatie

Kabinet&communicatie

Faciliteren bestuursondersteuning

Evenementen/onderscheidingen/mails van burgers/toegang tot
mailbox bestuur inclusief beheer mailbox burgemeester. Lijst met
jubilea onderzoek naar familie (kinderen). Veteranen

College van B&W

Financiën&control

Financiele Administratie

Financiën&control

uitkeringsgerechtigde begeleiden en ondersteunen bij
arbeidsontwikkeling/arbeidsbemiddeling

Geplaatste uitkeringsgerechtigden

N.A.W./geboortedatum/telefoonnummer/emailadres/anummer /geslacht

BSN

Archiefwet

Sociale zaken en betrokeknen

n.v.t

Conform BIG

Uitnodigingen versturen evenenementen/aanvraag onderscheiding indienen/infomeren Gerechtvaardigd belang
voor bezoek burgemeester/goed mailbeheer/klachtenafhandeling? Wordt ook vaak intern
of extern (advocaat) doorgeestuurd

Gerechtvaardigd belang inzake uitnodigingen. Maar ook wettelijke verplichting

Burgers/verenigingen/interne en externe
medewerkers

N.a.W. gegevens / geboortedatum

BSN

Archiefwet

Interne en externe medewerkers/andere overheden

n.v.t

Conform BIG

Debiteuren en crediteurenbeheer en financiele transacties (o.a. ook College van B&W
salarisadministratie en uitvoeren subsidiebeleid) ; Financiën en
Advies: betaalbaar
stellen van goedgekeurde facturen door budgethouder

Financiele verantwoording middels jaarrekening

artikel 6 lid 1 onder b AVG

tbv de overeenkomst

Burgers en bedrijven/interne en externe
medewekrers. Andere overheidsinstellingen

N.A.W. gegevens en bankrekeningnummer, andere communicatiemiddelen zoals Nee
telefoonnummer

7 jaar wettelijke termijn artikel 52 ARW

Interne medewerkers en externe bedrijven

n.v.t

Conform BIG

financieel advies

Uitvoeren advieswerkzaamheden binnen financiële kaderstelling
(beleid en rapportage)

Ondersteunen van interne organisatie en budgethouder met advisering m.b.t. het
uitvoeren van zijn (budget) verantwoordelijkheid

Uitvoering overeenkomst

artikel 6, eerste lid onder b AVG (verwerking is noodzakelijk voor
de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is) artikel 6, eerste lid onder e AVG (zijnde de publiekrechtelijke
taak van de adviesvragende vakafdeling)

Burgers debiteuren en crediteuren

N.A.W. gegevens en bankrekeningnummer, andere communicatiemiddelen zoals n.v.t
telefoonnummer

De bewaartermijn is afhankelijk van het
Interne adviesvragers
product/project, waaraan het financieel advies ten
goede komt. Het product/project bepaalt
bewaartermijn.

n.v.t

Conform BIG

Financiën&control

Control

In het kader van de interne controle worden dossiers gecontroleerd College van B&W
waarbij in de rapportage de naam wordt geregistreerd. Dossiers
(WMO) worden gekopieerd. Geldt ook voor controle subsidiebeleid zie
financien). Incidentele uitkeringen (voorschotten) aan burgers Sociale
zaken of Omnibuzz.

Voor een goede administratieve organisatie te waarborgen.

Wettelijke verplichting

Art 32 AVG

Burgers en bedrijven/interne en externe
medewekrers. Andere overheidsinstellingen

N.a.w. gegevens alle gegevens uit de dossiers

Bsn

7 jaar wettelijke termijn artikel 52 ARW

Interne medewerkers en externe bedrijven (accountant) n.v.t

Conform BIG

Financiën&control

Coördineren subsidieproces

Coördineren subsidieproces

College

Coördineren subsidieproces voor
Algemeen belang / Openbaar
alle uitgaande subsidies van de
gezag/publieketaak
gemeente Amersfoort; na
binnenkomst aanvraag
doorzetten over de inhoudelijk betrokken vakafdeling; ondersteuning en controle van de
financiële aspecten.

Titel 4.2 Algemene wet
bestuursrecht, Algemene
subsidieverordening. Specifieke verordeningen en daarbij horende bijlagen als
controleprotocol artikel 6, eerste lid onder e AVG

subsidie‐aanvrager/ontvanger/deelnemerslijst
indien noodzakelijk

NAW, e‐mailadres, telefoonnummer, BTWnummer en KVK‐nummer. Vaak
financiële gegevens en alle overige persoonsgegevens
waarom gevraagd wordt voor de specifieke regeling.

n.v.t

Overeenkomstig VNG selectielijst
7 jaar

de ontvanger

n.v.t

Conform BIG

Financiën&control

Accountantscontrole

Uitvoeren accountantscontrole

Raad

Managementletter en Accountantsverklaring bij
de jaarrekening van de gemeente

Artikel 213 Gemeentewet
artikel 6, eerste lid onder e AVG

diegenen waarvan persoonsgegevens ingezien
worden door accountant. Dit kunnen
aanvragers/inwoners zijn. Ten aanzien van de
salarisadministratie betreft het ook de
inkomensgegevens van de medewerkers.

Divers, zowel persoonsgegevens als bijzondere persoonsgegevens, afhankelijk van afhankelijk van het betreffende werkproces waarop de
het betreffende werkproces waarop de accountantscontrole is gericht.
accountantscontrole is gericht.

10 jaar conform selectielijst VNG

interne organisatie daar waar het
werkproces zich bevindt waarop
interne controle betrekking heeft

n.v.t

Conform Big

College

Algemeen belang / Openbaar
gezag/publieketaak

Wettelijke verplichting

Gebouwenbeheerder

Beheer en onderhoud van gemeentelijke Contactpersonen hurende instanties en huurders. Medewerkers
gebouwen
facilitair bedrijf inzake parkeergarage en brede school

College van B&W

Bij calamiteiten contact opnemen. En om een goed gebouwenbeheer uit te voeren

Uitvoering overeenkomst

Art 32 AVG/kan ook mondeling

Burgers/bedrijven/stichtingen/

N.A.W. telefoonnummer/email/bankrekeningnr//kvk nr/

Archiefwet

Interne medewerkers en externe bedrijven

n.v.t

Conform BIG

Buitendienst

klachtenmeldpunt buitendienst

College van B&W

Afhandelen meldingen openbare ruimte

Wettelijke verplichting

Gemeentewet

Melders

NAW‐ gegevens;communicatiegegevens: telefoonnummer/e‐mail adres

Nee

Archiefwet

Burgers/externe partijen (aannemers)/hulpverleners/

n.v.t

Conform BIG

Buitendienst

Hoofd buitndienst/medewerks
buitendienst
Hoofd buitndienst

Registratie uren medewerkers WSP/WOZL

College van B&W

Registratie medewerkers WSP/WOZL

Uitvoering overeenkomst

Detacheringsovereenkomst

Medewerkers WOZL

Archiefwet

Jobcoach en WSP/WOZL

n.v.t

Conform BIG

Hoofd buitndienst

Registratie uren interne medewerkers

College van B&W

Registratie uren interne medewerkers

Uitvoering overeenkomst

Aanstellingsovereenkomst

interne medewerkers

Naam/personeelsnr/geboortedatum/toeslagen/gewerkte uren/verlof/afwezige
uren/functioneringsgespreksverslagen
Naam/gewerkte uren/verlof/afwezige uren/functioneringsgepreksverslagen

Medische gegevens ziekte?

Buitendienst

NVT

Archiefwet?

P&O

n.v.t

Conform BIG

