
Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Versie: 0.1

Verantwoordelijke Naam verwerking Doel verwerking Betrokkenen Gegevens Ontvangers Rechtmatige Grondslag AVG Rechtmatige grondslag gespecificeerd Bewaartermijn Vertrouwensklasse

Burgemeester
Koninklijke 
Onderscheidingen

Belonen van een 
vrijwilliger/werknemer met zijn 
inzet voor de maatschappij d.m.v. 
het uitreiken van een Koninklijke 
Onderscheiding

1. Decorandus
2. Voorstellen en 
ondersteunende relaties 

1. NAW, BSN, A-nr., geboortedatum, geboorteplaats, 
burgerlijke staat, verklaring geen bezwaar BIG-
geregistreerden, werkgeversverklaring
Uittreksels uit Justitie Register en Politieregister,
Advies van Burgemeester
2. NAW, telefoonnummer, e-mailadres, relatie t.o.v. 
de kandidaat, ondersteuningsbrieven

Intern
Koning
Provincie
Kanselarij der Nederlandse 
Orden
Ministerie (afhankelijk van 
activiteiten)
Burgemeester
Politie
Justitie

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wetgeving op het gebied van de Orde van de 
Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-
Nassau, Militaire Willems Orde e.a. 
onderscheidingen

Na afhandeling naar Archief. 
Verleende worden blijvend bewaard, 
afgewezen worden vernietigd na 5 jaar

Koninklijk Besluit wordt in Archief 
bewaard

Vertrouwelijk

Burgemeester
Gemeentelijke 
onderscheidingen

Belonen van een vrijwilliger met 
zijn inzet voor de maatschappij 
d.m.v. het uitreiken van een 
gemeentelijke onderscheiding

1. Decorandus
2. Voorsteller en 
ondersteunende relaties 

1. NAW, BSN, geboortedatum- en plaats
2. NAW, BSN (via DigiD), telefoonnummer, e-
mailadres, relatie t.o.v. de kandidaat, 
ondersteuningsbrieven

Intern
College van B&W
Gemeenteraad

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Verordening voor gemeentelijke 
onderscheidingen

Toegekend: blijvend
Afgewezen: 5 jaar

Vertrouwelijk

College van B&W
Interne 
controlebestanden

Uitvoering van interne controles 
conform een controle- en 
auditplan op de door 
medewerkers uit te voeren 
bedrijfsprocessen en 
verantwoording voor accountants

Debiteuren en crediteuren 
gemeente Bladel

Afhankelijk van te controleren processen
Gegevens crediteuren- en debiteurenadministratie

Intern
Accountant

Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Gemeentewet 212 en 213a
AO/IC

10 jaar (selectielijst 4.1);
Indien geen financiële consequenties 5 
jaar (selectielijst 4.1.3)

Vertrouwelijk

College van B&W
Crediteurenadministratie 
gemeente

Uitvoeren van betalingen van 
nota's

Crediteuren
NAW, BSN, IBAN, KvK-nr, e-mailadres, 
factuurgegevens

Intern
Budgethouder en/of 
prestatieverklaarder
Interne controle
Accountant

Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Geïnd, afgeboekt of gedeeltelijk 
geïnd/afgeboekt: vernietigen 7 jaar na 
afhandeling met uitzondering van 
zaken m.b.t. investeringen, daar is de 
bewaartermijn 10 jaar
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Debiteurenadministratie 
gemeente

Debiteurenadministratie 
gemeente Bladel

Debiteuren

NAW, A-nr, BSN, geslacht, geboortedatum, e-
mailadres, (alle gegevens vanuit gegevensmakelaar)

IBAN, verschuldigde kosten, gegevens in 
brondocument, indien van toepassing 
bedrijfsgegevens, zoals KvK-nr

Intern
Accountant
(Gerechts)deurwaarder
Kredietbank
Bewindvoerder

Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Geïnd, afgeboekt of gedeeltelijk 
geïnd/afgeboekt: vernietigen 7 jaar na 
afhandeling met uitzondering van 
zaken m.b.t. investeringen, daar is de 
bewaartermijn 10 jaar
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling

Vertrouwelijk

College van B&W Debiteuren belastingen
Debiteuren belastingen gemeente 
Bladel

Debiteuren

NAW, A-nr, BSN, geslacht, geboortedatum, e-
mailadres (alle gegevens vanuit gegevensmakelaar)

IBAN, verschuldigde kosten, gegevens in 
brondocument, indien van toepassing 
bedrijfsgegevens, zoals KvK-nr

Intern
Publicatie op MijnOverheid.nl
Accountant
Deurwaarder

Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Geïnd, afgeboekt of gedeeltelijk 
geïnd/afgeboekt: vernietigen 7 jaar na 
afhandeling met uitzondering van 
zaken m.b.t. investeringen, daar is de 
bewaartermijn 10 jaar
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling

Vertrouwelijk

College van B&W
Aansprakelijkstellingen 
door burgers 

Behandelen van verzoeken tot 
schadevergoeding van burgers

1. Gedupeerden
2. Belangenbehartigers

NAW, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN, 
situatiefoto's, kenteken, bedrijfsgegevens, 
getuigenverklaring, proces-verbaal, locatiegegevens, 
bewijs van opgelopen schade, datum en tijdstip 
voorval

Intern
Bemiddelaar
Verzekeringsmaatschappij

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG)

BW, boek 6
Wegenverkeerswetgeving

Afgehandeld (on/gegrond) 7 jaar
Afgebroken 1 jaar

Vertrouwelijk

College van B&W
Aansprakelijkstellingen 
door de gemeente

Het vergoed krijgen van schade  
veroorzaakt door derden

1. Veroorzakers
2. Schade-experts

NAW, e-mailadres, telefoonnummer, 
bedrijfsgegevens, verzekeringsgegevens

Intern
Verzekeringsmaatschappij

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG)

BW, boek 6
Afgehandeld (on/gegrond) 5 jaar
Afgebroken 1 maand

Vertrouwelijk

College van B&W Startersleningen
Het behandelen van een verzoek 
tot verlening van een 
starterslening

1. Aanvragers
2. Partner aanvrager

1. NAW, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, 
telefoonnummer, inschrijfbewijs woningstichting, 
kopie-id
2. Kopie-id

Intern
SVN

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Verordening VROM starterslening gemeente 
Bladel

Verstrekt: vernietigen 10 jaar na einde 
looptijd
Geweigerd: vernietigen 5 jaar na 
afhandeling
Beëindigd: vernietigen 10 jaar na 
afhandeling
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling

Vertrouwelijk

College van B&W

Verhuur, aan- en 
verkoop, verpachtingen 
en zakelijke rechten 
grond

Overzicht van gronden en daarop 
rustende rechten inclusief 
bijbehorende overeenkomsten en 
correspondentie

Huurders, (ver)kopers, 
pachters, gebruikers, derden 
die perceel in beheer hebben 
voor de gemeente

NAW, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, 
geboortedatum en -plaats, handtekening,  
objectgegevens, post en factuuradres, KvK-gegevens, 
kopie-id

Intern
Externe adviseurs
Notaris
Bij pachters: Grondkamer

Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG)

BW Aangegaan: 10 jaar na einde looptijd Vertrouwelijk

Gemeente Bladel
Functionaris Gegevensbescherming:  Erik Jongen 
e-mail: fg@kempengemeenten.nl
Privacy Officer: Tim van der Putten 
e-mail: t.vanderputten@bladel.nl
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College van B&W Verkoop van bouwkavels
Registratie van (potentiële) 
gegadigden voor verkoop van 
kavels

1. Geïnteresseerden
2. Gegadigden

1: NAW, e-mailadres, telefoonnummer, 
geboortedatum
2: NAW, e-mailadres, telefoonnummer, 
geboortedatum
Gegevens bouwkavel

Intern
Notaris

Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG)

BW

Zaaktype; Kavel inschrijving
Aangegaan: 240 maanden
Niet doorgegaan: 60 maanden
Beëindigd: 120 maanden
Afgebroken: 12 maanden

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W

Exploitatieovereenkomst
en, 
realisatieovereenkomste
n en anterieure 
overeenkomsten

Het aangaan van overeenkomsten 
tot het in exploitatie nemen van 
gronden van en door derden (bij 
planologische wijzigingen)

1. Verzoeker/initiatiefnemer
2. Adviseur initiatiefnemer

1. NAW, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, 
geboortedatum en -plaats, handtekening, kopie id,
KvK-gegevens, zaakgegevens
2. Naam, e-mailadres, telefoonnummer

Intern
College van B&W
Gemeenteraad
Notaris (bij verkoop van 
grond)

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wet ruimtelijke ordening
BW

Aangegaan: 120 maanden na einde 
looptijd

Vertrouwelijk

College van B&W
Meldingenadministratie 
openbare ruimte

Afhandelen van meldingen 
openbare ruimte en de 
voortgangsbewaking

Melders
NAW, telefoonnummer, e-mailadres, locatie van de 
melding, locatiefoto, aard van de melding, afhandeling

Intern
Centrummanager
Parkmanager 
Bedrijventerreinen
VTH
WVK
Veiligheidsregio
Politie

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Gemeentewet
Milieuwetgeving

Uitgevoerd: 60 maanden
Niet uitgevoerd: 60 maanden
Afgebroken: 12 maanden

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W Projecten
Communicatie met 
belanghebbenden ihkv projecten

1. Leden projectgroep 
intern/extern
2. 
Contactpersonen/belanghebbe
nden

1. NAW, e-mailadres, telefoonnummer
2. NAW, e-mailadres, telefoonnummer

Intern
VTH

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Afhankelijk van project Niet vastgesteld Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Gehandicaptenparkeerpl
aats

Het realiseren van een 
gehandicaptenparkeerplaats

Aanvrager

NAW, BSN, kopie-id, geboortedatum, e-mailadres, 
telefoonnummer, kenteken auto, aanwezigheid 
rijbewijs, aanwezigheid oprit/carport/garage, 
aanwezigheid gehandicaptenparkeerkaart voor 
bestuurders, locatiegegevens

Alleen intern
Lokale krant (alleen 
locatiegegevens)

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Regeling gehandicaptenparkeerplaats

Verstrekt: 12 maanden na einde 
looptijd
Geweigerd: 60 maanden 
Beeindigd: 120 maanden
Afgebroken: 12 maanden

Vertrouwelijk

College van B&W Overzicht BHV-ers

Registratie van BHV-ers t.b.v. 
calamiteiten, om bij te houden 
wanneer iemand op 
cursus/training moet en voor de 
betaling van de vergoeding

Medewerkers in dienst van 
gemeente Bladel

Naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres
Alleen intern
Opleidingscentrum BHV

Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Arbeidsomstandighedenwet, art 3, lid 1,e en 
15

Wordt up-to-date gehouden: maximaal 
1 jaar bewaard na beëindiging taken 
BHV of dienstverband

Bedrijfsvertrouwelijk

Burgemeester
Bestuurlijke aanpak 
georganiseerde 
criminaliteit

Bestuurlijke
en Geïntegreerde Aanpak
Georganiseerde Criminaliteit

Personen jegens wie een 
vermoeden van strafbare 
feiten bestaat

NAW, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, 
geboortedatum en -plaats, bedrijfsgegevens, fiscale 
gegevens, vergunningsgegevens
Strafrechtelijke gegevens
Handelen in afwijking van wet of vergunning
Overige gegevens afhankelijk van casus

Intern
Partners convenant RIEC

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Convenant RIEC
Gemeentewet (art 172)
Wet Damocles (Opiumwet)

Ligt bij het RIEC Geheim

Burgemeester
Bestuurlijke informatie 
justitiabelen

Beoordelen of maatschappelijke 
onrust gaat ontstaan i.h.k.v. 
handhaving openbare orde en 
veiligheid en het nemen van 
preventieve maatregelen

Justitiabelen met achtergrond 
op basis waarvan het 
vermoeden bestaat dat ze 
overlast veroorzaken ihkv 
openbare orde

NAW, BSN, namen en geboortedata ingeschrevenen 
opgegeven adres, aangegeven adres tijdens 
vrijhedenbeleid geboortedatum, artikelnummer 
veroordeelde delict, datum in detentie, datum van 
mogelijk toekenning vrijhedenbeleid, soort 
vrijhedenbeleid, bijzonderheden inhoudelijke 
gegevens in advies LE en rapport justID, 
beoordelingsgegevens terzake ontstaan 
maatschappelijke onrust voor openbare orde en 
veiligheid, datum ontslag uit penitentiaire inrichting, 
strafrechtelijke gegevens

Gemachtigden namens de 
burgemeester

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Gemeentewet
Wet en Besluit justitiële gegevens ca.

Zaaktype; Bestuurlijke maatregel 
(handhaving)
Uitgevoerd: 60 maanden einde looptijd
Afgebroken: 12 maanden

Geheim

Burgemeester
Veiligheidsregio

Gemeentelijke/regionale 
alarmeringskaart

Alarmering bij rampen en 
calamiteiten

Bestuurders
Ambtenaren

Voornaam en achternaam, telefoonnummers 
(werk/privé), e-mailadres, functie en rollen

Kempengemeenten
Landelijke Meldkamer 
Organisatie (LMO)
Veiligheidsregio Brabant 
Zuidoost

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wet veiligheidsregio's Wordt up-to-date gehouden Bedrijfsvertrouwelijk

Burgemeester Tijdelijk huisverbod

Uithuisplaatsing bij huiselijk 
geweld en monitoring en 
informatieuitwisseling opgelegde 
huisverboden 

1. Pleger van huiselijk geweld
2. Achterblijvers

NAW, BSN, geboortedatum en -plaats, geslacht, 
nationaliteit, telefoonnummer, verblijfplaats pleger, 
kindgegevens

Zaakinhoudelijke gegevens, zoals beschrijving incident 
en historie, strafrechtelijke gegevens, gegevens over 
onrechtmatig of hinderlijk gedrag

Veilig Thuis
Politie
CJG+

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wet tijdelijk huisverbod

Maximaal 5 jaar conform artikel 10 lid 
1 Wet tijdelijk huisverbod

Afgehandeld: vernietigen 5 jaar na 
einde looptijd
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling

Geheim

Burgemeester

Uitvoering Wet 
Bijzondere Opname 
Psychiatrische 
Ziekenhuizen (Wet BOPZ)

Administratieve afhandeling van 
een onvrijwillige opname in het 
kader van de Wet BOPZ

Degene die de onvrijwillige 
opname moet ondergaan

NAW, BSN, geboortedatum, geslacht, bevindingen 
psychiater

Intern
Gebruikers Khonraad

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

BOPZ

Maximale bewaartermijn van 5 jaar na 
ontslag uit een psychiatrische instelling 
o.g.v. art. 56 lid 3 Wet BOPZ

Afgehandeld: vernietigen 5 jaar na 
afhandeling
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling

Geheim
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Burgemeester
Casuïstiekoverleg 
Gemeente Bladel (COB)

Het voeren van casusoverleg op 
het snijvlak van zorg en veiligheid 
en verslaglegging hiervan

Personen die besproken 
worden in casus

NAW, geboortedatum, gezinssituatie, 
casusinhoudelijke gegevens

Deelnemers COB
Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wmo 2015
Jeugdwet
Participatiewet
Gemeentewet
Afhankelijk van casus

Niet vastgesteld Vertrouwelijk

Burgemeester Buurtpreventie

Het in samenwerking met 
burgers, politie en gemeente 
zorgen voor  een veilige en 
leefbare buurt.

Vrijwilligers NAW, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres

Intern
Externe contactpersonen
Politie
Publicatie in huis-aan-
huisblad per wijk

Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a AVG)

Toestemming Wordt up-to-date gehouden Bedrijfsvertrouwelijk

Burgemeester Nazorg ex-gedetineerden
Ondersteunen van ex-
gedetineerden bij terugkeer naar 
arbeid en maatschappij

Ex-gedetineerden

NAW,  BSN, geboortedatum, gemeente van herkomst

Begin- en einddatum detentie, Evt. persoonlijke 
omstandigheden, Evt. 
inkomen/werk/dagbesteding, Evt. schulden, Evt. 
huisvesting/onderdak, Evt. zorg,  Evt. 
reclassering/justitieel kader

Intern
Politie

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Besluit Justitiële Gegevens
Convenant re-integratie van (ex-
)gedetineerden

Ligt bij AGG
Afgebroken: 1 jaar
Afgehandeld: 5 jaar

Geheim

Burgemeester
Overzicht 
veiligheidsmeldingen

Het inzien van 
veiligheid/overlastmeldingen 
vanuit Politie en VTH

1. Veroorzakers
2. Melders

NAW, BSN, geboortedatum- en plaats, geslacht, 
nationaliteit, telefoonnummer, kenteken voertuig, 
incidentgegevens

Intern
VTH

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Diverse wetgeving publiekrechtelijke taken Niet vastgesteld Geheim

College van B&W
Aangehaakte gegevens 
BRP

1.  Informatie leveren aan 
binnengemeentelijke afnemers 
m.b.v. de aangehaakte gegevens 
2. Dossieraantekeningen 
ondersteunend ten behoeve van 
de bijhouding van de BRP

Ingeschrevenen BRP
Alle persoonsgegevens die geen deel uitmaken van 
een persoonslijst, maar wel zijn opgenomen in de BRP 
plus dossieraantekeningen.

Alleen intern
Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Verordening Basisregistratie personen Gekoppeld aan bewaartermijn BRP Vertrouwelijk

College van B&W
Actualiseren en 
corrigeren BRP

Het muteren en toevoegen van 
gegevens in de BRP om de BRP 
actueel te houden en/of te 
wijzigen.

Aanvrager en ambtshalve Alle gegevens die geregistreerd worden in de BRP

Intern
Andere gemeenten
Belastingdienst
RDW
DUO
RNI
IND
Rechtbank
Andere 
binnen/buitengemeentelijke 
afnemers

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wet BRP
Afhankelijk van de wettelijk geldende 
termijnen

Vertrouwelijk

College van B&W Adresonderzoeken Actueel houden BRP
1. In onderzoek gestelden 
2. Melders

1. BRP-gegevens, inclusief de aanduiding in 
onderzoek, onderzoeksdossier
2. NAW, e-mailadres, telefoonnummer

Intern
Externe partijen die 
inlichtingen over de in 
onderzoek gestelde kunnen 
verschaffen
Familie en naasten in 
onderzoek gestelden

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wet BRP

Afgehandeld: vernietigen 10 jaar na 
afhandeling.
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling

Vertrouwelijk

College van B&W Burgerlijke stand
Index op registers van de 
burgerlijke stand

Personen die in een van de 
registers van de burgerlijke 
stand zijn opgenomen

Naam, aktenummer, datum gebeurtenis, type 
gebeurtenis, wijzigingen

Intern
Centrale Bewaarplaats 
Almelo
Advocaat (bij echtscheiding)

Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

BW
Comform Archiefwet blijvend te 
bewaren (zie ook het Besluit 
Burgerlijke Stand)

Vertrouwelijk

College van B&W Drukken stembiljetten
Het drukken van stembiljetten en 
kandidatenlijsten tbv verkiezingen

1. Stemgerechtigden van de 
gemeente Bladel
2. Kandidaten verkiezingen

1. NAW, geboortedatum, geslacht, nationaliteit
2. Naam, geslacht, woonplaats, politieke kleur

Intern
Drukkers
Bezorgers

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Kieswet artikel J7
3 maanden nadat de verkiezingsuitslag 
definitief is vastgesteld

Vertrouwelijk

College van B&W
Register stembureaus en 
stembureauleden

Organiseren bemensing en 
locaties van de stembureaus

1. Stembureauleden
2. Contactpersoon locatie

1. NAW, BSN, geboortedatum, telefoonnummer, e-
mailadres, IBAN, functie (lid of voorzitter), historie
2. NAW, telefoonnummer, e-mailadres, naam 
instelling

Intern
Stembureauleden

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Kieswet

Stembureauleden:
Benoemd (status toegekend): 1 jaar na 
einde looptijd
Niet toegekend: 5 jaar na afhandeling
Beëindiging: 1 jaar na afhandeling
Afgebroken: 1 jaar na afhandelin

Namen toegekende stembureaus 
worden blijvend bewaard, overige 
categorieën gelijk aan bewaartermijn 
stembureauleden.

Vertrouwelijk



Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Versie: 0.1

College van B&W
Registratie naturalisatie- 
en optieverzoeken

Het controleren van de aanvraag 
naturalisatie en/of optie of deze 
aan de wettelijke voorwaarden 
voldoet 

Aanvragers (en partners) met 
eventuele kinderen

NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, nationaliteit, 
gegevens ouders, burgerlijke staat, dossiernummer, 
dossier IND, datum indiening verzoek, 
paspoortgegevens,  verblijfsgegevens, 
naturalisatiegegevens, kopiëen 
paspoorten/geboorteakte/verblijfsvergunningen/huw
elijksakte, inburgeringsdiploma of ontheffing van de 
inburgeringsplicht en overige gegevens afhankelijk 
van situatie 

Intern
IND
JDD
Politie

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Rijkswet op het Nederlanderschap

Toegelaten verzoeken voor 2017 
worden blijvend bewaard en niet 
toegelaten verzoeken 12 jaar. 
Stukken na 2017 10 jaar conform 
Regeling BRP bijlage 6

Archief:
Verleend of toegekend: vernietigen 10 
jaar na afhandeling
Afgewezen: vernietigen 5 jaar na 
afhandeling
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling

Vertrouwelijk

College van B&W Terugmeldvoorziening
Actualiseren van gegevens in de 
BRP of de bestanden van de 
aanvrager

Diegenen van wie 
persoonsgegevens 
gecontroleerd worden in BRP

Alle gegevens die geregistreerd worden in de BRP Interne en externe afnemers
Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wet BRP
Blijvend te bewaren afhankelijk van de 
correctie/actualisatie

Vertrouwelijk

College van B&W
Wet basisregistratie 
personen 

1. Persoonsregistratie op basis 
van de Wet basisregistratie 
personen
2. Gegevensverstrekking aan 
afnemers en derden (op basis van 
verordening)

Ingeschrevenen BRP
Alle persoonsgegevens die voorkomen op de 
persoonslijst van de burger.

Afnemers, geautoriseerde en 
vrije derden

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wet BRP
Verordening gegevensverstrekking BRP
Autorisatiebesluit BRP

Persoonsregistratie: 110 jaar

Gegevensverstrekking:
Verstrekt: vernietigen 20 jaar na 
afhandeling.
Niet verstrekt of afgebroken: 
vernietigen 1 jaar na afhandeling.

Vertrouwelijk

College van B&W Archief
Archiveren van documenten op 
grond van de Archiefwet

Alle personen wiens gegevens 
voorkomen in de 
archiefbescheiden van de 
gemeente Bladel

De gegevens die deel uitmaken van de 
archiefbescheiden

Interne medewerkers die 
archiefbescheiden opvragen
Externe verzoekers
GRSK
Kempenplus

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)
Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Archiefwet

Afhankelijk van het zaaktype of type 
document volgens selectielijst VNG te 
bepalen welke vernietigingstermijn 
geldt of dat een bewaarplicht geldt

Vertrouwelijk

College van B&W
Postregistratie en e-
mailverwerking

1) Registreren en doorsturen 
inkomende en aangetekende post
2) Registreren en doorzetten 
algemene e-mail

Geadresseerden Afhankelijk van poststuk / e-mail
Intern
Extern geadresseerden

Afhankelijk van poststuk / e-
mail

Afhankelijk van poststuk en/of e-mail

Aan de hand van zaaktype in 
combinatie van een resultaat worden 
bewaar- en vernietigingstermijnen 
bepaald.
Mailbox wordt jaarlijks geleegd.
Onbepaalde tijd in Corsa wanneer het 
niet aan een dossier wordt gekoppeld. 

Vertrouwelijk

College van B&W
Buitengewone 
ambtenaren van de 
burgerlijke stand

Registratie BABS'en
Buitengewone ambtenaren van 
de burgerlijke stand

NAW, kopie-id, geboortedatum- en plaats, datum 
beëdiging/benoeming

Rechtbank (bij beëdiging)
College van B&W (bij 
benoeming)

Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG)

BW

Toegekend: 12 maanden na einde 
looptijd
Niet toegekend: 60 maanden na einde 
zaak
Beëindigd: 12 maanden
Afgebroken: 12 maanden

Vertrouwelijk

College van B&W Klantcontacten
Het registreren en afhandelen van 
enkelvoudige klantvragen

Burgers die vragen stellen aan 
de gemeente via balie, 
telefoon, website en e-mail

NAW, e-mailadres, telefoonnummer Alleen intern
Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Diverse wetgeving publiekrechtelijke taken Gegevens worden niet bewaard Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Protocollering  
verstrekkingen 
Burgerzaken

Vastleggen van gegevens die 
verstrekt zijn of een derde die de 
gegevens nodig heeft voor de 
uitvoering van een wettelijke taak

Aanvrager
Alle gegevens die geregistreerd worden in de BRP en 
GBA-V

Uitsluitend aanvrager
Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wet BRP
Bij verstrekking gegevens BRP 20 jaar 
Niet verstrekt en afgebroken: 1 jaar 

Vertrouwelijk

College van B&W
Register 
huwelijksdossiers

Verzamelen van gegevens ivm 
melding voorgenomen huwelijk 
en partnerschap.

1. Aanstaande partners
2. Ouders en minderjarige 
kinderen van partners
3. Getuigen

1. NAW, kopie-id, BSN, geboortedatum en -plaats, 
telefoonnummer, e-mailadres, burgerlijke staat, 
nationaliteit, huwelijksgegevens, bijzonderheden
2. Voornamen, achternaam, geboortedatum
3. Voornamen, achternaam, geboortedatum, BSN, 
kopie-id

Intern
Bode (alleen namen)
BABS

Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

BW
Besluit Burgerlijke Stand (BBS)

Dossier 18 maanden na voltrekking, 
huwelijksakte conform Archiefwet  
(art. 1:17a BW en Regeling BRP, bijlage 
6)

In archief:
Verwerkt: vernietigen 110 jaar na 
afhandeling
Geweigerd: vernietigen 5 jaar na 
afhandeling
Verwerkt (reproduceerbaar uit niet-
Nederlands register): vernietigen 1,5 
jaar na afhandeling 
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling

Vertrouwelijk

Burgemeester Reisdocumenten

Afgifte reisdocumenten:
- Inclusief RAAS/fraudebestrijding
- Ook voor vreemdelingen en 
vluchtelingen

Aanvragers 

Naam, geboortedatum en –plaats, BSN,
Biometrie: vingerafdruk (alleen bij paspoorten vanaf 
12 jaar), pasfoto en lengte, handtekening, 
geslachtsaanduiding, geslachtsnaam partner, 
nationaliteit, documentnummer, 
autoriteit afgifte, inhouding, vermissing, van 
rechtswege vervallen, toestemmingsformulieren 
gezaghouders/curator, proces verbaal bij vermissing 
(waarom iemand iets kwijt is)

Intern
Identiteit & Diensten
Andere gemeenten (bij 
vermissing)
RPS (landelijk register 
ingenomen & vermissingen)
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken
IND

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Paspoortwet
PUN 2001

Maximaal 16 jaar o.g.v. regeling BRP 
bijlage 6

Geleverd: 192 maanden
Ingetrokken: 132 maanden
Niet geleverd: 12 maanden
Afgebroken: 12 maanden

Vertrouwelijk
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College van B&W
Verloren en gevonden 
voorwerpen

Afhandelen aangiften van 
gevonden en verloren 
voorwerpen

Vinders, bewaarders, 
rechtmatige eigenaren 
verloren / gevonden voorwerp

Naam, telefoonnummer, e-mailadres
Datum, plaats en adres, categorie en waarde 
gevonden/verloren voorwerp, datum binnenkomst, 
gemeente betrokkene, afhandeling, behandelaar, 
bijzonderheden

Intern (identiteitsbewijzen)
WVK (fietsen)
Politie

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

BW

Gebrachte of gevonden spullen 
worden 1 jaar bewaard in de 
kluisruimte. Daarna wordt het intern 
verkocht.

Gebrachte spullen of de spullen die de 
vinder in bewaring heeft worden 1 jaar 
bewaard. Daarna wordt het 
overgenomen door de vinder.

Bedrijfsvertrouwelijk

Burgemeester

Verwerking van 
rijbewijsaanvragen, 
inhoudingen, 
weigeringen en 
vermissingen

Verwerking van 
rijbewijsaanvragen, inhoudingen, 
weigeringen en vermissingen 
(inclusief fraudebestrijding)

Aanvrager

Naam,  rijbewijsgegevens, rijontzegging, medische 
beperkingen, BSN, handtekening, pasfoto, geb. datum 
en -plaats, verblijfsstatus, rijbewijsnummer, autoriteit 
afgifte, evt. oude rijbewijs, evt. buitenlands rijbewijs, 
inhouding, vermissing, van rechtswege vervallen, 
proces verbaal bij vermissing (waarom iemand iets 
kwijt is)

CBR
RDW

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wegenverkeerswet
Wegenverkeersreglement

Zaaktype; Rijbewijsvermissing of 
diefstal gelden de volgende termijnen
Verwerkt is 132 maanden
Geweigerd is 60 maanden
Afgebroken is 12 maanden

Zaaktype; Rijbewijs uitreiken gelden de 
volgende termijnen
Geleverd is 12 maanden na einde 
looptijd
andere resultaten zijn 12 maanden na 
einde zaak

Vertrouwelijk

College van B&W Telefooncentrale

1. Aanbieden van informatie over 
aanwezigheid medewerker en 
eventueel verstrekken van een e-
mailadres.
2. Registratie terugbelverzoek

Personen in dienst van of 
werkzaam ten behoeve van de 
gemeente Bladel

Naam, e-mailadres, telefoonnummer(s) Intern gebruik
Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Noodzakelijk voor bedrijfsvoering
Gegevens worden verwijderd bij 
melding uitdiensttreding

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Document Management 
Systeem (Corsa)

Het ondersteunen van 
medewerkers bij het leveren van 
producten en diensten aan de 
burger

1. Klanten
2. Behandelaar

1. NAW, BSN, geboortedatum, cliëntnummer, 
geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, 
bedrijfsgegevens
2. Naam behandelend medewerker

Zaaknummer, onderwerp datum ontvangst en stand 
van zaken behandeling, persoonsgegevens in 

Interne 
behandelaars/raadplegers 
(differentiatie naar 
vertrouwelijkheid in relatie 
tot functie)

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Archiefwet
Van toepassing zijnde andere wetgeving

Afhankelijk van het zaaktype in 
combinatie met het resultaat volgens 
landelijke selectielijst te bepalen welke 
vernietigingstermijn geldt of dat een 
bewaarplicht geldt.

Vertrouwelijk

College van B&W Contractbeheer Beheren en monitoren contracten
1. Contactpersonen 
wederpartijen
2. Budgethouder gemeente

1. NAW, handtekening, geslacht, e-mailadres, 
telefoonnummer
2. Naam, geslacht, functie, afdeling, handtekening
Type contract, prijsafspraken, looptijd
Bij huur- en pachtovereenkomsten: perceel

Alleen intern
Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG)

Intern contractbeheer
Na afloop contract: 7 jaar
Contracten welke niet zijn doorgegaan: 
1 jaar

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Beveiliging gemeentelijke 
gebouwen

1. Bedienen alarminstallaties 
gemeentelijke gebouwen
2. Opvolging alarmmeldingen

1. Medewerkers in dienst van 
of ten behoeve van gemeente 
Bladel
2. Externe beveiliger Trigion

Naam contactpersoon, telefoonnummer, 
locatiegegevens

Intern beheer
Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Intern beheer en beveiliging Wordt bijgehouden door Trigion Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Camerabewaking 
gemeentehuis

Camerabewaking gemeentehuis Diegenen die in beeld komen Beeldmateriaal
Intern
Politie (bij incident)

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Beveiliging van het gebouw Wordt bijgehouden door Trigion Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Toegang gemeentelijke 
gebouwen

Toegang tot het gebouw via een 
toegangspas

Medewerkers in dienst van of 
ten behoeve van gemeente 
Bladel

Naam medewerker, systeemnummer, pasnummer
Aan- en afwezigheid (tijdregistratie): datum en 
tijdstip, aanwezigheidslaser, autorisaties

Alleen intern
Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Beveiliging van het gebouw

Bij uitdiensttreding wordt de pas per 
die datum gedeactiveerd.
Bezoekerspas wordt gelogd, bij einde 
bezoek worden deze gegevens gewist.

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Urenregistratie 
medewerkers

Het registreren van gewerkte 
uren en aan- en afwezigheid.

Medewerkers gemeente Bladel Naam medewerker, gewerkte uren Alleen intern
Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Intern beheer Niet vastgesteld Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Bezwaren en beroepen 
belastingen 

Behandelen van bezwaar- en 
beroepschriften belastingen

Bezwaar- en beroepmakers,
gemachtigden

NAW, aanslagnummer, datum van aanslag, 
objectgegevens, inhoud bezwaar of beroep

Taxatiebureau
Rechtbank
Gerechtshof

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

AWR
AWB

Afgehandeld (on/gegrond): 60 
maanden
Afgebroken: 12 maanden

Vertrouwelijk

College van B&W Heffingenadministratie 
Heffen van decentrale 
belastingen

Belastingplichtigen, 
medebewoners

NAW, geboortedatum en -plaats, IBAN, geslacht, BSN, 
correspondentieadres, naam partner, aanduiding 
naamgebruik, RSIN nr, KvK-nr, vestigingsnummer

Grondslag heffing / invordering, gegevens over het 
object van belasting, historie van aanslagen, 
kadastrale gegevens en alle overige gegevens 
overeenkomstig de gegevenswoordenboeken.

Alleen intern
Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Gemeentewet, Gemeentelijke 
belastingverordeningen, Wet WOZ, AWB, 
AWR, etc.

Betaald: 84 maanden
Niet betaald: 84 maanden
Afgebroken: 12 maanden

Vertrouwelijk

College van B&W Afvalsysteem (DIFTAR)

1. Het registreren van containers 
bij woningen en afvalpassen voor 
ondergrondse containers.
2. Het registreren van 
ledigingsgevens voor 
afvalstoffenheffing.

Bewoners van de gemeente 
Bladel

Namen, in- en uitschrijfdatum bewoners, historie
Contactpersoon GSD: E-mailadres, telefoonnummer
Adresgegevens, WOZ-objectnummer, registratie 
lediging, type en volume containers, registratie 
storting ondergrondse container en/of toegang tot 
milieustraat

Alleen intern
Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Afvalstoffenverordening

Ledigingsgegevens zijn gekoppeld aan 
adres en blijven bewaard na een 
mutatie. Tot 15 jaar terug te lezen in 
DMS.

Bedrijfsvertrouwelijk
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College van B&W
Subsidies jaarlijks, 
incidenteel en 
waarderingssubsidies

Behandelen van aanvragen om 
subsidie ca. toe te kennen aan 
maatschappelijke organisaties of 
particulieren (jaarlijks, 
incidenteel, 
waarderingssubsidies)

Aanvragers:
1. Organisaties
2. Contactpersoon/bestuurder

NAW, telefoonnummer, e-mailadres, naam en adres 
organisatie, functie, IBAN, handtekening, BSN (via 
DigiD), activiteitenprogramma, begroting

Bij aanvragers voor structurele subsidies: exemplaar 
van de oprichtingsakte, de statuten, alsmede van het 
jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het 
voorgaande jaar.

Ledenlijst carnavals-/sportvereniging: naam, leeftijd 
en woonplaats

Intern
Andere Kempengemeenten

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Algemene Subsidie Verordening en 
subsidieregeling

Zonder verantwoordingsplicht: 
vernietigen 7 jaar na afhandeling 

Met verantwoordingsplicht: 
vernietigen 7 jaar na einde looptijd c.q. 
ontvangst verantwoording 
(procestermijn)
Geweigerd: vernietigen 5 jaar na 
afhandeling
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling

Vertrouwelijk

College van B&W
Inkoop facilitaire 
middelen

Het inkopen van facilitaire 
middelen (meubilair, 
kantoorbenodigdheden)

Contactpersonen bedrijven Naam, e-mailadres, telefoonnummer Alleen intern
Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Interne bedrijfsvoering Niet vastgesteld Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Voor- en vroegschoolse 
educatie

Het inzichtelijk krijgen van 
hoeveel (ouders van) 
doelgroeppeuters er zijn en dus 
recht hebben op subsidie

Ouders en kinderen van ouders
NAW kind en ouders, naam indicatiesteller, type 
achterstand

Alleen intern
Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen, Wet op het primair 
onderwijs, AWB
Beleidsregels gemeentelijk gesubsidieerde 
plaatsen in het peuterprogramma Bladel 2018

Niet vastgesteld Vertrouwelijk

College van B&W
Regeling muzikale en 
culturele vorming

Het stimuleren van gebruik van 
culturele voorzieningen door 
kinderen 6-21 jaar woonachtig in 
gemeente Bladel

1. Deelnemer
2. Ouder(s)/verzorger(s)
3. Docent

1. NAW, geboortedatum, geslacht, handtekening, 
IBAN, betalingsbewijzen, deelnamebewijs, BSN (via 
DigiD)
2. NAW, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, 
handtekening, BSN (via DigiD)
3. Naam, cursus/les, muziekvereniging/school, 
leslocatie, cursusperiode, verschuldigd cursusgeld, 
VOG, bewijs van inschrijving KvK, diploma van 
conservatorium of muziekopleiding op minimaal HBO-
niveau

Alleen intern
Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Nadere regel individuele subsidiëring 
muzikale en culturele Bladel 2018

Niet vastgesteld Vertrouwelijk

College van B&W
Inkoop en 
aanbestedingstrajecten

Accordering bij inkoop- en 
aanbestedingstrajecten

Contactpersonen van mogelijke 
aanbieders

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, 
bedrijfsgegevens

Intern
Bureau Inkoop en 
Aanbestedingen Zuidoost 
Brabant

Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG)

BW
Hangt af van procedure die doorlopen 
is

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W Werving en selectie
Het werven van nieuw personeel 
voor de gemeente Bladel

Sollicitanten
NAW, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, 
cv

Intern
P&O

Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG)

CAO
Gemeentewet

Mailbox P&O wordt opgeschoond na 
afronding sollicitatieprocedure, zowel 
voor aangenomen als afgewezen 
sollicitanten

Vertrouwelijk

College van B&W
Beeldmateriaal 
bijeenkomsten

Het (laten) maken van 
beeldmateriaal tijdens 
bijeenkomsten van de gemeente 
en het publiceren hiervan op de 
website en/of social media

Diegenen die in beeld komen Beeldmateriaal

Intern
Publicatie op gemeentelijke 
website en/of social media
Publicatie op social media 
kanalen bestuurders
Lokale media

Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a AVG)

Toestemming Niet vastgesteld
Vertrouwelijk
(deels) openbaar

College van B&W

E-formulieren, 
contactformulieren en 
aanvraagformulieren op 
website gemeente

Het verlenen van diensten via de 
gemeentelijke website

Aanvragers/melders
NAW, telefoonnummer, e-mailadres, inhoudelijke 
zaakgegevens, bijlagen

Intern
VTH
Calamiteitendienst (melding 
openbare ruimte)

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Afhankelijk van onderwerp: uitvoering 
publiekrechtelijke taken

Formulieren worden 6 maanden 
bewaard op de website

Vertrouwelijk

College van B&W SIM analytics
Statistische informatie over 
bezoek website

Personen die de website 
bezoeken

Gegevens over websitebezoeker: hoe lang zij op een 
pagina waren, welke pagina's zijn bezocht en waar zij 
op hebben geklikt. 

Alleen intern
Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a AVG)

Cookie banner Ligt bij SIM Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Verzendlijst 
persberichten en  
maillijst media

Verzenden van persberichten 
naar lokale, regionale en 
landelijke media en het 
onderhouden van contacten met 
media

Redactie van de media
Journalisten

Naam, e-mailadres
Alleen intern Gerechtvaardigd belang 

(artikel 6 lid 1 sub f AVG)
Noodzakelijk voor bedrijfsvoering Wordt up-to-date gehouden Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Webcare: beheer social 
media

Het beheren van de 
gemeentelijke Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, LinkedIn en 
WhatsApp accounts.

Personen die social media 
gebruiken

(Gebruikers)naam, foto, telefoonnummer, e-mailadres

Eenieder die de social media 
pagina's van de gemeente 
raadpleegt en/of reageert op 
berichten

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Diverse wetgeving publiekrechtelijke taken Niet vastgesteld Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Website gemeente 
Bladel

Publiceren van informatie over de 
gemeente

1. Collegeleden
2. Raads- en commissieleden
3. Contactpersonen
4. BABS

1. Naam, functie, taken, politieke partij
2. NAW, telefoonnummer, e-mailadres, functie, 
politieke partij, (fractie)voorzitter j/n
3. Naam, functie e-mailadres, telefoonnummer
4. Alleen namen

Eenieder die de website van 
de gemeente raadpleegt

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

WOB
Wordt-up-to-date gehouden

Archiefweb gaat terug tot mei 2008
Openbaar

College van B&W Intranet Smoelenboek en nieuwsberichten
Personen in dienst van 
gemeente Bladel
Collegeleden

Foto, naam, teamnaam, functie, verjaardag, 
werkdagen, trefwoorden, e-mailadres, 
telefoonnummer

Iedereen die kan inloggen op 
intranet

Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Noodzakelijk voor bedrijfsvoering

Gegevens worden verwijderd bij 
melding uitdiensttreding
Nieuwsberichten worden 3 jaar 
bewaard

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Waardebepaling en 
gegevensbeheer

Waardering Onroerende Zaken
Eigenaren /gebruikers 
onroerende zaken

NAW, gegevens over het object van belasting,
kadastrale gegevens en alle overige gegevens 
overeenkomstig de gegevenswoordenboeken.

Intern
Afnemers landelijke 
voorziening WOZ

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wet WOZ
Opgelegd: 84 maanden
Niet opgelegd: 12 maanden
Afgebroken: 12 maanden

Vertrouwelijk
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College van B&W
Administratie 
kwijtscheldingen 

Afhandeling aanvragen 
kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen en informeren 
derden

Aanvragers en partners of 
vertegenwoordigers

NAW, BSN,  geboortedatum, aanslagnummers, 
inkomens- en vermogensgegevens
Autogegevens: kenteken, merk, type en waarde; 
waarde inboedel, overig vermogen, huur- en 
zorgtoeslag, huurgegevens, gegevens zorgverzekering, 
betalingsverplichtingen, hypotheek, indien van 
toepassing alimentatie, correspondentieadres

Intern
Inlichtingenbureau
Cannock Chase

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Invorderingswet 1990 en 
uitvoeringsregelingen
Kwijtscheldingsbesluit
Leidraad invordering 2008

Ingewilligd: 84 maanden
Ingang bij einde looptijd

Vertrouwelijk

College van B&W
Burgemeester

Bezwaarschriftenproced
ure

Proces Bezwaar 

Bezwaarmakers, (derde) 
belanghebbende(n), 
gemachtigden of andere door 
bezwaarmaker ingeschakelde 
personen

NAW, geboortedatum en -plaats, geslacht, BSN,  e-
mailadres, telefoonnummer, IBAN, handtekening, 
foto's, burgerlijke staat, nationaliteit, gegevens 
partner en kinderen, overige inhoudelijke 
zaakgegevens
Zaakdossiernummer, onderwerp, voortgangsdata, 
besluit: gegrond of ongegrond, niet ontvankelijk, 
intrekking (indien van toepassing)
Medische en/of strafrechtelijke gegevens

Intern
VTH
Verweerders
Bezwaarschriftencommissie
College van B&W
Burgemeester
Gemeenteraad

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Algemene Wet Bestuursrecht
Verordening Commissie bezwaarschriften 
gemeente Bladel 
Relevante wetgeving/verordeningen 
afhankelijk van bezwaarschrift

Gegrond of ongegrond: vernietigen 5 
jaar na afhandeling 
Afgebroken of niet ontvankelijk 
verklaard: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling
Gegrond met invloed op een te 
bewaren zaak vanwege 
precedentwerking: Bewaren.

Vertrouwelijk

College van B&W Klachtenregeling
Registreren en afhandelen 
klachten over medewerkers, 
bestuurders en raadsleden

Klagers en beklaagden

NAW, geboortedatum en -plaats, geslacht, BSN (kopie-
id),  e-mailadres, telefoonnummer, IBAN, 
handtekening, foto's, burgerlijke staat, nationaliteit, 
gegevens partner en kinderen,
Zaaknr, aard klacht, voortgangsdata, overige 
inhoudelijke zaakgegevens
Besluit: gegrond of ongegrond, niet in behandeling 
genomen
Medische en/of strafrechtelijke gegevens (afhankelijk 
van wat iemand deelt)

Intern
Ombudsman
College van B&W
Burgemeester

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Algemene Wet Bestuursrecht 
Klachtenregeling gemeente Bladel

Gegrond met precedentwerking: 
bewaren
Gegrond of ongegrond:  vernietigen 5 
jaar na afhandeling
Afgehandeld via ombudsman: 
vernietigen 10 jaar na afhandeling
Niet ontvankelijk verklaard, afgbroken: 
vernietigen 1 jaar na afhandeling.

Vertrouwelijk

College van B&W

Voortgangsbewaking 
bezwaar, beroep, hoger 
beroep en voorlopige 
voorzieningsprocedures

Monitoring, bezwaar, beroep, 
hoger beroep en voorlopige 
voorzieningsprocedures

Burgers, bedrijven, instellingen 
die bezwaar, beroep, hoger 
beroep instellen of een 
voorlopige voorziening 
aanvragen

Naam, aard van de zaak, zaaknummer, uitkomst 
(gegrond, ongegrond, niet-ontvankelijk, ingetrokken), 
toegekend/afgewezen bij voorlopige voorziening, 
datum zitting/beslissing/bezwaar

Alleen intern

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)
Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Afhankelijk van voorliggend proces Niet vastgesteld Vertrouwelijk

College van B&W WOB-verzoeken
Registratie en afhandeling van 
WOB-verzoeken (waaronder Wet 
hergebruik overheidsinformatie)

De indiener van het verzoek
Derde-belanghebbenden

NAW, e-mailadres, telefoonnummer, aard van het 
verzoek

Alleen intern
Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

WOB
Wet hergebruik overheidsinformatie

Afgewezen, toegekend of afgebroken: 
vernietigen 1 jaar na afhandeling.

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W AVG-verzoeken
Registratie en afhandeling van 
verzoeken op grond van de AVG

Indiener verzoek
NAW, e-mailadres, telefoonnummer, kopie-id, alle 
persoonsgegevens die worden opgevraagd voor het 
verzoek

Alleen intern
Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

AVG
Ingewilligd: 60 maanden
Afgewezen: 12 maanden
Afgebroken: 12 maanden

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Planschade/Nadeelcomp
ensatie

Behandelen aanvragen 
tegemoetkoming in 
planschade/nadeelcompensatie 
door planologische wijzigingen

1. Aanvragers
2. Mede-eigenaar/gemachtigde
3. (Derde)-belanghebbenden
4. Externe adviespartijen

1. NAW,  telefoonnummer, e-mailadres, 
rekeningnummer, handtekening, koopakte
2. NAW, telefoonnummer, handtekening
3. NAW, telefoonnummer, e-mailadres, 
planschadeverhaalsovereenkomst, KvK-gegevens
4. Naam contactpersoon, adres bedrijf, KvK-gegevens

Intern
College van B&W
(Derde-)belanghebbenden
Externe adviespartijen
Advocaten/juridisch 
adviseurs
Bezwaarschriftencommissie

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening
Besluit ruimtelijke ordening
Procedureverordening advisering planschade 
gemeente Bladel

Toegekend: vernietigen 7 jaar na 
afhandeling.
Afgewezen of Afgebroken: vernietigen 
1 jaar na afhandeling.
Niet ontvankelijk: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling

Vertrouwelijk

College van B&W
Planologische 
procedures

Het voeren van planologische 
procedures

Aanvragers
(Derde)-belanghebbenden
Indieners zienswijze

NAW, e-mailadres, telefoonnummer, 
eigenaarsgegevens 

Intern
College van B&W
Gemeenteraad
Degene die inzage vraagt
Externe adviespartijen
Provincie
Waterschap

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening
Wabo
Provinciale verordening

Vastgesteld: blijvend te bewaren.
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling.
Niet vastgesteld: vernietigen 5 jaar na 
afhandeling.

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W Wegenlegger

Het geven van juridische 
duidelijkheid over de 
openbaarheid van de weg en de 
onderhoudsplichtige

Eigenaren wegen en 
civieltechnische kunstwerken

Naam Intern beheer
Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wegenwet

Wordt up-to-date gehouden.

Wegenlegger en alle mutaties worden 
als register bewaard

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W Leerlingenvervoer
Het bieden van een voorziening 
voor het vervoer van leerlingen

1. Leerling
2. Aanvrager: ouders, voogden, 
verzorgers van leerlingen

1. NAW, geboortedatum, schoolgegevens, medische-
sociale gegevens van het kind
2. NAW, e-mailadres, telefoonnummer, 
rekeningnummer,  BSN (via DigiD), relatie tot leerling

Soort vervoer, afstand school huis

Intern
Keuringsartsen en andere 
specialisten
Vervoerder

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Verordening Leerlingenvervoer
Beleidsregels

Stukken voor 2017: maximaal 7 jaar na 
toekenning.
Stukken vanaf 2017: maximaal 10 jaar 
na toekenning.

Toegekend: vernietigen 10 jaar na 
beëindiging voorziening. 
Afgewezen: vernietigen 5 jaar na 
afhandeling.
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling.
Beëindigd: vernietigen 10 jaar na 
afhandeling.

Vertrouwelijk
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College van B&W
Gehandicaptenparkeerka
arten 

Uitvoering regeling 
gehandicaptenparkeerkaart 

1. Aanvragers
2. Huisarts en specialist

1. NAW, BSN, geslacht, geboortedatum,  
telefoonnummer, e-mailadres, gegevens eerdere GPK, 
keuringsgegevens, grondslag verstrekking / medische 
gegevens, pasfoto, handtekening, type GPK
2. NAW, telefoonnummer

Afdeling Wmo
Keuringsarts (Argonaut)
RDW (alleen kaartnummer, 
soort kaart en geldigheid)

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Regeling Gehandicaptenparkeerkaart
Wegenverkeerswet

Toegekend: vernietigen 1 jaar na 
beëindiging voorziening 
Afgewezen: vernietigen 5 jaar na 
afhandeling
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling
Beëindigd: vernietigen 10 jaar na 
afhandeling

Vertrouwelijk

College van B&W
Huisvesting 
statushouders

Huisvesten statushouders Statushouders

NAW, BSN, V-nummer, geboortedatum, 
geboorteplaats, nationaliteit, gezinssituatie, 
burgerlijke staat, verblijfsstatus, datum inschrijving 
gemeente, inkomensverklaring met aanvullende 
gegevens

Intern
Woningcorporatie
Stichting Vluchtelingenhulp 
Bladel

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Huisvestingswet art. 60b

Verstrekt: 60 maanden
Geweigerd: 60 maanden
Beëindigd: 120 maanden
Afgebroken: 12 maanden

Vertrouwelijk

College van B&W Globespotter

Visuele ondersteuning bij 
publieke taken van de gemeente, 
zoals  handhaving, ontwikkeling 
van bouwplannen en 
voorbereiding van 
werkzaamheden in de openbare 
ruimte

Diegenen van wie gegevens die 
zichtbaar zijn op foto's

Foto's, kenteken voertuig, locatiegegevens Alleen intern
Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Diverse wetgeving publiekrechtelijke taken Wordt up-to-date gehouden Vertrouwelijk

College van B&W
Burgemeester

BIBOB

Beoordelen integriteit van 
verzoekers om vergunningen op 
grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, de 
Drank- en Horecawet, de Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht, aan- en verkoop 
van vastgoed, projecten en advies

1. Aanvragers van 
vergunningen Drank- en 
Horecawet, 
speelautomatenhallen, 
seksinrichtingen en 
exploitatievergunningen, 
mogelijk contractpartners bij 
vastgoedtransacties
2.Leidinggevenden

1. NAW, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, 
geboortedatum- en plaats, handtekening, 
hoedanigheid, KvK-nr, financiële gegevens van 
aanvrager en betrokkenen van de afgelopen 3 jaar, 
statutaire gegevens, curatele gegevens, 
vergunningshistorie van de afgelopen 5 jaar, 
strafrechtelijke gegevens

2. NAW, geboortedatum, verklaring sociale hygiëne, 
integriteitsgegevens

BIBOB-coördinator
Burgemeester
RIEC
Landelijk bureau BIBOB

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wet Bibob
Wel belemmeringen: 2 jaar
Geen belemmeringen: direct 
vernietigen

Geheim

College van B&W
Inwonerspanel 
gemeente Bladel

Het peilen van meningen en 
behoeften van inwoners met als 
doel het beleid van de gemeente 
daarop beter te kunnen 
afstemmen

Inwoners die zich aanmelden 
voor het panel

Geslacht, leeftijd, dorpskern, e-mailadres Research2Evolve
Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a AVG)

Toestemming Ligt bij Research2Evolve Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W

Jubilea Overzichten:
- 50, 60 en dan om de vijf 
jaar jarige huwelijken 
- Leeftijd 100; 100+

Felicitaties van burgemeester 
door middel van een brief en een 
persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea 
criteria voldoen

NAW, geboortedatum, huwelijksdatum en -plaats, 
geslacht

CdK en kabinet van de Koning
Lokale media

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)
Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a AVG)

Lokale publiekrechtelijke taak
Publicatie lokale media met (mondelinge) 
toestemming

Wordt up-to-date gehouden Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Veteranen Register 
gemeente Bladel

Het bijhouden van het aantal 
veteranen in de gemeente Bladel 
ter voorbereiding op het 
(mogelijk) organiseren van een 
bijeenkomst

Veteranen die wonen in de 
gemeente Bladel

NAW, geboortedatum, geslacht, datum in- en uit 
dienst

Alleen intern
Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Veteranenbesluit 3 weken Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Nieuwsbrief 
'Dementievriendelijke 
gemeente Bladel'

Het verzenden van een digitale 
nieuwsbrief

1. Personen en organisaties die 
zich hebben aangemeld voor 
de nieuwsbrief
2. Ambassadeurs dementie (in 
nieuwsbrief)

1. Naam, e-mailadres, naam organisatie
2. Naam, e-mailadres, telefoonnummer

Alleen intern
Toestemming (artikel 6 lid 1 
sub a AVG)

Toestemming Wordt up-to-date gehouden Bedrijfsvertrouwelijk
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College van B&W
Leerplicht en voorkomen 
voortijdig schoolverlaten

Uitvoering leerplichtwet en RMC-
wet

1. Leerplichtigen en niet-
leerplichtigen die de leeftijd 
van 23 jaar nog niet hebben 
bereikt zonder startkwalificatie
2. Ouders, voogden, verzorgers

1. NAW, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, e-
mailadres, administratienummer
2. NAW, geboortedatum, telefoonnummer, e-
mailadres, nationaliteit, aantal kinderen (doorlink naar 
kindgegevens)

Schoolinschrijving (huidig en historisch), datum in- en 
uitschrijving, schoolverloop, verzuim en 
vrijstellingsberoep
School en naam contactpersoon, onderwijssoort en -
niveau, BRIN-nummer

Intern
CJG
GGD
RvK
Politie
Openbaar Ministerie
SVB
Onafhankelijk psycholoog
Sociale Recherche, wijkagent
Samenwerkingsverband 
passend onderwijs
Onderwijsconsulenten
Onderwijsinstellingen
Andere gemeenten
RMC voor niet-leerplichtigen
Jeugdzorginstellingen
UWV
Veilig Thuis
Vluchtelingenwerk
Jongerenwerk en andere 
professionals binnen de 
keten

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Leerplichtwet en RMC-regeling

Maximaal 19 jaar na geboortedatum 
leerling conform art. 3 en 4b 
Leerplichtwet 1969

Melding verzuim:
Afgehandeld: vernietigen 19 jaar na 
geboortedatum leerling
Afgehandeld mbt kwalificatieplicht: 
vernietigen 21 jaar na geboortedatum 
leerling 
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling
 
Ontheffing:
Verleend: vernietigen 19 jaar na 
geboortedatum leerling
Niet verleend: vernietigen 5 jaar na 
afhandeling.
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling.
Ingetrokken: vernietigen 5 jaar na 
afhandeling.
 
Extra verlof:
Verleend: 12 maanden na eind looptijd
Geweigerd: 60 maanden
Ingetrokken: 60 maanden
Afgebroken: 12 maanden

Vertrouwelijk

College van B&W

Overzicht 
contactgegevens 
raadsleden en 
commissieleden

Bedrijfsvoering griffie en 
publicatie op website

Raadsleden, commissieleden, 
griffier

NAW, foto, telefoonnummer, e-mailadres (werk en 
privé),  politieke kleur, fractievoorzitter j/n, 
nevenfuncties

Op website: NAW, foto, telefoonnummer, e-
mailadres,  politieke kleur, fractievoorzitter j/n, 
nevenfuncties

Intern
Bezoekers website gemeente 
Bladel

Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)
Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Gemeentewet
Noodzakelijk voor functioneren van de 
gemeenteraad

Wordt up-to-date gehouden Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Overzicht nevenfuncties 
raadsleden

Openbaar maken nevenfuncties 
zittende raadsleden

Raadsleden
Naam, partij, pasfoto, adres, e-mailadres, 
telefoonnummer

Binnen de organisatie en via 
internet openbaar bekend

Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Gemeentewet
Wordt up-to-date gehouden op de 
website

Openbaar

Gemeenteraad
Publicatie ingekomen 
stukken gemeenteraad

Publiceren van de agenda 
(waaronder ingekomen stukken) 
aan de gemeenteraad

Betrokkenen waarvan 
persoonsgegevens worden 
genoemd in de stukken 
(waaronder briefschrijvers, 
belanghebbenden en derde 
betrokkenen etc).

Persoonsgegevens die door betrokkenen zelf zijn 
aangedragen in de ingekomen stukken (o.a. NAW, e-
mailadres, telefoonnummer).

Raadsleden
Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Gemeentewet
Afhankelijk van zaaktype, worden 
bewaard conform geldende 
bewaartermijnen Archiefwet.

Vertrouwelijk

Gemeenteraad

Registratie video- en 
geluidsbeelden openbare 
bijeenkomsten met de 
gemeenteraad en 
commissievergaderingen

Openbare verslaglegging van 
openbare bijeenkomsten van de 
gemeenteraad en 
commissievergaderingen

1. Raadsleden
2. Collegeleden
3. Commissieleden
4. Een ieder die aanwezig is bij 
de vergaderingen (meestal niet 
herkenbaar)

1. Naam, partij, beeldmateriaal, stemopnames
2. Naam, functie, beeldmateriaal, stemopnames
3. Naam, partij, beeldmateriaal, stemopnames
4. Beeldmateriaal

Een ieder die kennis neemt 
van het beeld- en 
geluidsmateriaal

Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Gemeentewet

Van de raadsvergaderingen en 
commissievergaderingen worden back-
ups gemaakt en lokaal opgeslagen. Er 
is geen bewaartermijn vastgesteld. 
Mogelijk ook een back-up bij Company 
Webcast.

Openbaar
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College van B&W
Landelijk register 
Kinderopvang

1. Behandelen van aanvragen om 
te worden ingeschreven (of 
gewijzigd) in het Landelijk register 
Kinderopvang  
2. Publicatie van 
kinderopvangvoorzieningen die 
voldoen aan de wettelijke 
vereisten
3. Uitvoering van 
handhavingstaken

1. Houder kindercentrum of 
gastouderbureau of 
gemachtigde namens houder
2. Gastouders en 
medebewoners van gastouders 
(18+)
3. Gastouderopvang
4. Medebewoners 18+

1. NAW, BSN, registratienummer, handtekening, e-
mailadres, telefoonnummer,  correspondentieadres, 
KvK-nr
2. NAW, BSN, opvangadres, kopie ID, handtekening
3. Opvangadres, correspondentieadres, website, e-
mailadres, telefoonnummer, aantal kindplaatsen, 
exploitatiedatum, gegevens zichtbaar op LRK j/n

Kwalificatiestukken gastouder of kinderopvang:
• Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
• Kopie bewijs inschrijving KvK (houder en 
opvangvoorziening)
• Een kopie van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
• Een kopie van het pedagogisch beleidsplan.
• Een kopie van de plattegrond van de opvanglocatie.

Aanvullend gastouderopvang:
• Een kopie bewijsstuk beroepskwalificaties 
kinderopvang gastouder.
• Kopie bewijsstuk EHBO/spoedeisende hulpverlening 
aan kinderen gastouder.
• Een kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en 
Gezondheid.

Intern
GGD
DUO
Belastingdienst

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Wet Kinderopvang
Besluit registratie Kinderopvang Beleidsregels 
Kinderopvang

Zaaktype; Kinderopvang; 
Kinderdagverblijf registratie
Verleend: 120 maanden
Geweigerd: 60 maanden
Ingetrokken: 60 maanden
Afgebroken: 12 maanden

Vertrouwelijk

College van B&W
Toegangontzeggingen 
gemeentelijke gebouwen 
bij agressie en geweld

Registreren welke personen de 
toegang tot een gemeentelijk 
pand is ontzegd en voorkomen 
dat betrokkenen toch 
binnenkomen

Degene die de toegang is 
ontzegd

NAW, aanleiding tot het besluit, tijdstip en data 
incident, duur verbod, foto en naam, afschrift van de 
brief aan betrokkene

Alleen intern
Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Intern beheer en beveiliging
Agressieprotocol

Afgehandeld: vernietigen 5 jaar na 
einde looptijd
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling 

Vertrouwelijk

College van B&W Kamperen bij de boer

Het registreren waar jongeren 
kamperen zodat bij incidenten 
contact kan worden opgenomen 
met ouders/verzorgers

1. Ouders/verzorgers
2. Boeren

1. Naam, e-mailadres, telefoonnummer
2. NAW, telefoonnummer, locatiegegevens

Intern
Jeugdcoach

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Lokaal publiekrechtelijke taak Niet vastgesteld Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Participatieverklaringstra
ject statushouders

Het registreren van aanwezigen 
om te kunnen vaststellen aan wie 
de participatieverklaring 
uitgereikt kan worden

Statushouders
Naam, geboortedatum, BSN, V-nummer, 
handtekening, datum en plaats van ondertekening

Alleen intern
Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Inburgeringswet Niet vastgesteld Vertrouwelijk

College van B&W
Maatschappelijk 
vastgoed 
eigendommenregistratie

Beheer van gemeentelijke 
vastgoed eigendommen

Bestuurders, vrijwilligers, 
commercieel exploitanten

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, objectgegevens
Intern
Aannemers

Uitvoering overeenkomst 
(artikel 6 lid 1 sub b AVG)

BW

Verkocht(e) en aangekocht(e) vastgoed 
en groenstroken en verjaringen:
Afgehandeld: Bewaren
Niet doorgegaan: vernietigen 5 jaar na 
afhandeling
Afgebroken: vernietigen 1 jaar na 
afhandeling
Beëindigd: vernietigen 10 jaar na 
afhandeling

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Gemeentelijke 
monumenten

Beheer van gemeentelijke 
monumenten

Vrijwilligers
NAW, telefoonnummer, e-mailadres
Bij molenaars: IBAN

Intern
Aannemers
Monumentenwacht
Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed

Wettelijke verplichting 
(artikel 6 lid 1 sub c AVG)

Erfgoedwet                          Erfgoedverordening 
2018 gemeente Bladel Subsidieverordening 
restauratie gemeentelijke monumenten

Monumentvergunning toegekend: 
Bewaren
Geweigerd/ingetrokken: 3 jaar
Subsidies toegekend: 7 jaar na 
afhandeling
Geweigerd/niet doorgegaan: 3 jaar

Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Afsprakensysteem 
gemeente

Maken van afspraken door 
inwoners van de gemeente Bladel

Degene die een afspraak wilt 
maken of zich meldt aan de 
balie

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, datum afspraak, 
product

Alleen intern
Gerechtvaardigd belang 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Intern beheer Wordt up-to-date gehouden Bedrijfsvertrouwelijk

College van B&W
Stichting 
Centrummanagement 
gemeente Bladel

Het doorgeven van BIZ-
gerechtigden voor het besteden 
van gelden voor verbeteringen in 
het centrum van Bladel

1. BIZ-gerechtigde 
vastgoedeigenaren in het 
centrum van Bladel
2. BIZ-gerechtigde 
ondernemers in het centrum 
van Bladel

1. Adres en aantal WOZ-objecten, naam eigenaar
2. Naam en adres onderneming

Intern
VVE (Vereniging Vastgoed 
Eigenaren)
OVB (Ondernemers 
Vereniging Bladel)

Algemeen belang/openbaar 
gezag (artikel 6 lid 1 sub e 
AVG)

Verordening BI-zone centrum Bladel voor 
gebruikers/eigenaren 2018-2022

Niet vastgesteld Vertrouwelijk


