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Inleiding 

Om hun verschillende taken goed te kunnen uitvoeren, wisselen veel 
organisaties persoonsgebonden gegevens uit met elkaar. In dit overzicht 
vindt u de organisaties die hiervoor het burgerservicenummer (BSN) 
gebruiken.  
 
Organisaties ontvangen persoonsgebonden gegevens van u of van andere 
organisaties. Ze leggen die gegevens veelal vast en wisselen ze - indien 
nodig - ook uit. Bij het ontvangen, vastleggen en uitwisselen van de 
gegevens wordt het BSN gebruikt om ervoor te zorgen dat organisaties de 
gegevens van de juiste persoon bij elkaar brengen. 
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1 Agentschap NL 

Omschrijving organisatie 
Agentschap NL voert verschillende regelingen op het gebied van wonen, 
milieu en zorg uit. Deze regelingen werden eerder door het ministerie van 
VROM uitgevoerd. 
Bezoekadres 
Prinses Beatrixlaan 2 
2595 AL  Den Haag 
 
Postadres 
Postbus 93144 
2509 AC  Den Haag 
 
Telefoon 
0886025915 
 
Website 
http//www.agentschapnl.nl/nl/programmas-regelingen 
 
Agentschap NL gebruikt de volgende gegevens 
• (Gezins)relatiegegevens 
• Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
• Personalia 
• Vermogensgegevens 
• Woon(omgeving)gegevens 
 
Agentschap NL wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 
• Kadaster 
• Belastingdienst 
 
Agentschap NL mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op 
basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 
• Wet bevordering eigen woningbezit 
• Woningwet 
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2 Agentschap Telecom 

Omschrijving organisatie 
Agentschap Telecom is een onderdeel van het Ministerie van Economische 
Zaken en is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van het 
beleid op het gebied van draadloze telecommunicatie. Agentschap 
Telecom beheert het radiofrequentiespectrum, ook wel de ether genoemd. 
De overheid zorgt voor de toegankelijkheid, behartigt de belangen van de 
verschillende gebruikers en faciliteert hen. De drie hoofdtaken van 
Agentschap Telecom zijn het verwerven, uitgeven en beschermen van 
frequentieruimte. 
 
Bezoekadres 
Emmasingel 1 
9726 AH  Groningen  
 
Postadres 
Postbus 450 
9700 AL  Groningen 
 
Telefoon 
050-5877444 
 
Faxnummer 
050-5877400 
Website  
http//www.agentschap-telecom.nl 
 
Agentschap Telecom gebruikt de volgende gegevens 
• Woon(omgeving)gegevens 
• Personalia 
 
Agentschap Telecom mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen 
op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 
• Telecommunicatiewet 
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3 Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst 

Omschrijving organisatie 
De AIVD staat voor de nationale veiligheid door tijdig dreigingen en 
risico's te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn. Hiertoe doet de 
dienst onderzoek in binnen- en buitenland. De AIVD deelt gericht kennis 
en informatie die samenwerkingspartners en belangendragers in staat 
stelt gepaste maatregelen te nemen. De AIVD signaleert, adviseert en 
mobiliseert anderen en reduceert zelfstandig risico's. De vijf kerntaken 
van de AIVD zijn bewaken en beveiligen, onderzoek naar organisaties en 
personen, veiligheidsonderzoeken, beveiligingsmaatregelen bevorderen, 
inlichtingen over het buitenland inwinnen. De AIVD kan in principe alle 
gegevenssoorten verwerken als dat voor een goede taakuitvoering 
noodzakelijk is. Het is echter niet op voorhand aan te geven welke 
gegevenssoorten daarvoor noodzakelijk zijn. Er is in ieder geval geen 
sprake van gestructureerde gegevensuitwisselingen op basis van het BSN 
die voor vermelding op de website in aanmerking komen. De enige 
gegevensstromen die mogelijk wel voor vermelding in aanmerking komen 
zijn de administratieve naslagen in het kader van de uitvoering van 
veiligheidsonderzoeken zoals bedoeld in de Wet Veiligheidsonderzoeken 
(WVO).  
 
Bezoekadres 
Europaweg 4 1 
2711 AH  Zoetermeer 
 
Telefoon 
079 3205050 
 
Faxnummer 
070 3200733 
 
Website 
http//www.aivd.nl 
 
Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst gebruikt de volgende 
gegevens 
• Politie en/of justitiegegevens 
• Medische gegevens 
• Woon(omgeving)gegevens 
• Beroep- en/of opleidinggegevens 
• Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
• (Gezins)relatiegegevens 
• Vermogensgegevens 
• Dienstverbandgegevens 
• Personalia 
• Vervoersgerelateerde gegevens 
 



 
  | Overzicht organisaties die het burgerservicenummer gebruiken | 6 maart 2013 

 
 
 
 
 
 
 

   Pagina 9 van 63 

 

Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst mag deze gegevens 
gebruiken en uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke 
grondslag(en) 
• Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 
• Wet veiligheidsonderzoeken 
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4 Apotheek 

Omschrijving organisatie 
Een apotheek levert geneesmiddelen en medische hulpmiddelen af die de 
apotheek eventueel ook zelf bereidt en geeft advies over het gebruik van 
geneesmiddelen en de hulpmiddelen. 
 
Apotheek gebruikt de volgende gegevens 
Medische gegevens 
Personalia 
 
Apotheek wisselt een of meerdere van de bovenstaande gegevens 
uit met de volgende organisaties 

 Ziekenhuis 
 Zorgverzekeraar 
 Verloskundigen 
 Tandarts 
 Paramedici 

 
Apotheek mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op basis 
van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Geneesmiddelenwet 
 Kwaliteitswet zorginstellingen 
 Opiumwet 
 Wet Bescherming Persoonsgegevens 
 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 
 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
 Zorgverzekeringswet 
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5 Basisonderwijs 

Omschrijving organisatie 
In Nederland zijn er zo'n 7000 basisscholen. Die geven basisonderwijs. 
Dat is bedoeld voor alle kinderen vanaf vier jaar tot ongeveer twaalf jaar. 
Op hun vierde mogen kinderen naar de basisschool. Vanaf hun vijfde gaat 
de leerplicht in. Dan zijn ze verplicht naar school te gaan. 
 
Basisonderwijs gebruikt de volgende gegevens 
• Medische gegevens 
• Beroep- en/of opleidinggegevens 
• (Gezins)relatiegegevens 
• Personalia 
 
Basisonderwijs wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 
• Participatiefonds voor het Onderwijs, stichting 
• Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs, 

stichting 
 
Basisonderwijs mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op 
basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 
• Wet op de expertisecentra 
• Wet op het primair onderwijs 
• Wet op het voortgezet onderwijs 
 



 
  | Overzicht organisaties die het burgerservicenummer gebruiken | 6 maart 2013 

 
 
 
 
 
 
 

   Pagina 12 van 63 

 

6 Belastingdienst 

Omschrijving organisatie 
De Belastingdienst zorgt voor de heffing, de inning en de controle van de 
rijksbelastingen. Daarnaast verricht de dienst een aantal niet-fiscale 
taken, zoals bijvoorbeeld de premieheffing voor de volksverzekeringen. 
 
Bezoekadres 
Zoek op http//www.belastingdienst.nl/reken/gvk/ 
 
Telefoon  
0800 - 0543 
 
Website  
http//www.belastingdienst.nl 
 
Belastingdienst gebruikt de volgende gegevens 
• Politie en/of justitiegegevens 
• Woon(omgeving)gegevens 
• Beroep- en/of opleidinggegevens 
• Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
• Vermogensgegevens 
• (Gezins)relatiegegevens 
• Dienstverbandgegevens 
• Personalia 
• Vervoersgerelateerde gegevens 
 
Belastingdienst wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 
• Fiscale inlichting en opsporingsdienst/Economische controledienst 
• Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
• Douane 
• Zorgkantoor 
• Belastingdienst/Toeslagen 
• Kamer van Koophandel en Fabrieken 
• Zorgverzekeraar 
• Gerechtsdeurwaarder 
• Dienst Uitvoering Onderwijs 
• Sociale Verzekerings Bank 
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Belastingdienst mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op 
basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 
• Algemene nabestaandenwet 
• Algemene Ouderdomswet 
• Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
• Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 
• Algemene wet inzake rijksbelastingen 
• Handelsregisterwet 1996 
• Invorderingswet 1990 
• Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende 

gehandicapte kinderen 2000 
• Successiewet 1956 
• Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 
• Wet belasting zware motorrijtuigen 
• Wet financiering sociale verzekeringen 
• Wet inburgering 
• Wet inkomstenbelasting 2001 
• Wet op belastingen van rechtsverkeer 
• Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 
• Wet op de dividendbelasting 1965 
• Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van 

belastingen 
• Wet op de kansspelbelasting 
• Wet op de loonbelasting 1964 
• Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 
• Wet op de omzetbelasting 1968 
• Wet op de vennootschapsbelasting 1969 
• Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) 
• Wet Studiefinanciering 2000 
• Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 
• Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de 

volksverzekeringen 
• Wet waardering onroerende zaken 
• Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
• Zorgverzekeringswet 
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7 Belastingdienst/Toeslagen 

Omschrijving organisatie 
De Belastingdienst/Toeslagen is belast met het uitvoeren van 
inkomensafhankelijke regelingen. Dit zijn tegemoetkomingen die 
huishoudens kunnen krijgen voor de kosten van huur, zorgverzekering, 
kinderopvang en kinderen. 
 
Postadres 
Postbus 4510 
6401 JA  Heerlen 
 
Bezoekadres 
Plaatselijk Belastingkantoor 
 
Website 
http//www.belastingdienst.nl 
 
Belastingdienst/Toeslagen gebruikt de volgende gegevens 

 Woon(omgeving)gegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 

 
Belastingdienst/Toeslagen wisselt een of meerdere van de 
bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Gerechtsdeurwaarder 
 Woningcorporatie 
 Belastingdienst 

 
Belastingdienst/Toeslagen mag deze gegevens gebruiken en 
uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 
 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
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8 Bureau Jeugdzorg 

 
Omschrijving organisatie 
Bureau Jeugdzorg is een particuliere stichting die ingevolge de Wet op de 
jeugdzorg is belast met de uitvoering van een aantal taken op het terrein 
van de jeugdzorg. Er zijn 15 provinciale Bureaus Jeugdzorg en 4 landelijk 
werkende stichtingen. De wettelijke taken betreffen de indicatietaak en 
casemanagement, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, de 
Jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de Kindertelefoon. 
 
Website 
http//www.bureaujeugdzorg.info 
 
Bureau Jeugdzorg gebruikt de volgende gegevens 
(Gezins)relatiegegevens 
Personalia 
Woon(omgeving)gegevens 
 
Bureau Jeugdzorg wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 
• Openbaar Ministerie (OM)  
• Dient Justitiële Inrichtingen (DJI)  
• Justitiële Jeugdinrichting (JJI)  
• Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)  
• Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)  
• Rechtbank X (RO)  
• Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)  
• Jeugdgezondheidszorg (JGZ) / Centrum voor Jeugd en Gezin  
• Zorgkantoor / Zorgverzekeraar  
• CIZ  
• Huisarts  
• Zorgaanbieder (AWBZ/ZVW), waaronder GGZ en LVG zorgaanbieders  
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9 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, stichting 

Omschrijving organisatie 
Onderzoeken rijvaardigheid en rijgeschiktheid, vorderen van onderzoeken 
en het opleggen van educatieve maatregelen. Het afnemen van examens 
voor beroepschauffeurs, schippers en ondernemers in de binnenvaart en 
logistiek medewerkers (divisie CCV). Het afnemen van theorieexamens 
voor het behalen van luchtvaartbrevetten (afdeling luchtvaartexamens) 
volgens het door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) opgestelde 
examenreglement en beschikbaar gestelde examenopgaven.  
 
Bezoekadres 
Sir Winston Churchilllaan 297 
2288 DC  Rijswijk Zh 
 
Postadres 
Postbus 5301 
2280 HH  Rijswijk Zh 
 
Telefoon 
0900 0210 (10 cent per minuut) 
 
Website 
http//www.cbr.nl 
 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, stichting gebruikt de 
volgende gegevens 

 Dienstverbandgegevens 
 Medische gegevens 
 Personalia 
 Politie en/of justitiegegevens 
 Vervoersgerelateerde gegevens 

 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, stichting wisselt een of 
meerdere van de bovenstaande gegevens uit met de volgende 
organisaties 

 Inspectie Leefomgeving en transport  
 Rijksdienst voor Wegverkeer  

 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, stichting mag deze 
gegevens gebruiken en uitwisselen op basis van onderstaande 
wettelijke grondslag(en) 

 Arbeidstijdenwet 
 Luchtvaartwet 
 Wegenverkeerswet 1994 
 Wet goederenvervoer over de weg 
 Wet Personenvervoer 2000 
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10 Centrum Indicatiestelling Zorg 

Omschrijving organisatie 
Zelfstandig wonen en functioneren, liefst in de eigen vertrouwde 
omgeving. Dat willen we allemaal. Maar wie ouder wordt of te maken 
krijgt met een handicap, heeft soms extra zorg of voorzieningen nodig. 
Het CIZ zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op hebt. Met een 
indicatiebesluit van het CIZ kunt u terecht bij een zorgverlener naar 
keuze. 
 
Centrum Indicatiestelling Zorg gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 Woon(omgeving)gegevens 
 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Dienstverbandgegevens 
 Personalia 
 Vervoersgerelateerde gegevens 

 
Centrum Indicatiestelling Zorg wisselt een of meerdere van de 
bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
 Zorgkantoor 
 Verpleeg/verzorgingstehuis 
 Gehandicaptenzorg 
 Psycholoog 
 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
 Thuiszorgorganisatie 
 Sociale Verzekerings Bank 
 Tandarts 
 Paramedici 

 
Centrum Indicatiestelling Zorg mag deze gegevens gebruiken en 
uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Wet sociale werkvoorziening 
 Wet voorzieningen gehandicapten 
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11 Dienst Uitvoering Onderwijs 

Omschrijving organisatie 
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) financiert en informeert 
onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Zo maakt DUO onderwijs 
mogelijk. 
 
Bezoekadres 
http//www.ocwduo.nl/klantenservice/contact/contact.asp 
 
Website  
http//www.ocwduo.nl/ 
 
Dienst Uitvoering Onderwijs gebruikt de volgende gegevens 

 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 

 
Dienst Uitvoering Onderwijs wisselt een of meerdere van de 
bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Ziekenhuis 
 Voortgezet onderwijs 
 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen  
 Regionale Meld- en Coordinatiefunctie 
 Sociale Verzekerings Bank 
 Belastingdienst 

 
Dienst Uitvoering Onderwijs mag deze gegevens gebruiken en 
uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Kinderbijslagwet 
 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 
 Les- en cursusgeldwet 
 Wet educatie en beroepsonderwijs 
 Wet inburgering 
 Wet op de expertisecentra 
 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
 Wet op het voortgezet onderwijs 
 Wet Studiefinanciering 2000 
 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 
 Wet verzelfstandiging informatiseringsbank 
 Wet werk en bijstand 
 Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de 

invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs 
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12 Douane 

Omschrijving organisatie 
De Douane controleert de goederenstromen die ons land en daarmee het 
grondgebied van de Europese Unie binnenkomen, verlaten of worden 
doorgevoerd. De lucht- en zeehavens zijn de buitengrenzen van de 
Europese Unie en de werkzaamheden van de Douane vinden dan ook voor 
een belangrijk deel in het westen van Nederland plaats. Met behulp van 
een efficiënte organisatie en de modernste technologie wordt door de 
Douane op het Nederlandse grondgebied ruim 25 procent van de totale in- 
en uitvoerstroom van de EU afgehandeld.In het algemeen streeft de 
Douane er naar via haar vestigingsbeleid op die plekken te zijn waar het 
bedrijfsleven zich concentreert.  
 
Douane wisselt een of meerdere van de bovenstaande gegevens 
uit met de volgende organisaties 

 Belastingdienst 
 
Douane mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op basis van 
onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
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13 DUO-CFI 

Omschrijving organisatie 
CFI en de IB-Groep vormen vanaf januari 2010 één organisatie Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO financiert en informeert 
onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Zo maakt DUO onderwijs 
mogelijk. Ga naar de website van DUO-CFI voor informatie over 
bekostigen, gegevensuitwisseling en wet- en regelgeving voor het 
onderwijs. 
 
Postadres 
postbus 606 
2700 ML  Zoetermeer 
 
Bezoekadres 
Europaweg 2 
2711 AH  Zoetermeer 
 
Telefoon 
079-323 232 
 
Website 
http//www.cfi.nl 
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14 Entadministraties 

Omschrijving organisatie 
Entadministraties, verenigt onder de Landelijke Vereniging van 
Entadministraties, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal 
nationale preventieprogramma\'s. De Landelijke Vereniging van 
Entadministraties beheert de elektronische databases met clientgegevens 
en verstrekken hieruit cijfermateriaal aan de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. 1. Rijksvaccinatieprogramma De entadministraties zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Zij 
beheren de individuele vaccinatieschema\'s, roepen kinderen op en 
bewaken de deelname van clienten aan het Rijksvaccinatieprogramma en 
rappelleren zonodig. Zij sturen de uitvoerende instellingen bij de 
Jeugdgezondheidszorg aan, coördineren en houden medisch toezicht op 
de uitvoering, distribueren de vaccins en geven voorlichting aan 
ouders/verzorgers en beroepsbeoefenaren. Zij financieren de vergoeding 
aan uitvoerende instellingen op basis van verrichtingen. 2. Neonatale 
Screening op aangeboren stofwisselingsziekten en bloedarmoede De 
entadministraties zijn de formele opdrachtgevers voor het uitvoeren van 
de hielprik. Zij bewaken de uitvoering, rappelleren zonodig en 
interpreteren de uitslag van de laboratoriumonderzoeken. Zij verzorgen de 
verwijzing naar de aangewezen specialismen. Zij distribueren de 
hielpriksetjes. 3. Prenatale Screening op Infectieziekten en 
Erytrocytenimmunisatie De entadministraties voeren de registratie van het 
programma, bewaken de deelname en voortgang en verzorgen de 
noodzakelijke vervolgacties na de geboorte van het kind. 
 
Postadres 
Postbus 100 
3980 CC  Bunnik 
 
Bezoekadres 
John F. Kennedylaan 99 
3981 GB  Bunnik 
 
Telefoon 
030 299 3187 
 
Faxnummer 
030 242 0874 
 
Website 
http//www.entadministraties.nl 
 
Entadministraties gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 
 Entadministraties wisselt een of meerdere van de bovenstaande 

gegevens uit met de volgende organisaties 
 Gehandicaptenzorg 
 Thuiszorgorganisatie 
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Entadministraties mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op 
basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Wet collectieve preventie volksgezondheid 

 



 
  | Overzicht organisaties die het burgerservicenummer gebruiken | 6 maart 2013 

 
 
 
 
 
 
 

   Pagina 23 van 63 

 

15 Financiering Voortzetting Pensioenverzekering, stichting 

Omschrijving organisatie 
Financiële bijdragen in pensioenopbouw gedurende werkloosheid 
 
Postadres 
Postbus 22667 
1100 PP  Amsterdam 
 
Bezoekadres 
Karspeldreef 6-B 
1101 CJ  Amsterdam 
 
Telefoon 
020-6569151 
 
Faxnummer 
0206569100 
 
Website 
http//www.fvp.nl 
 
Financiering Voortzetting Pensioenverzekering, stichting gebruikt 
de volgende gegevens 

 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Dienstverbandgegevens 
 Personalia 

 
Financiering Voortzetting Pensioenverzekering, stichting wisselt 
een of meerdere van de bovenstaande gegevens uit met de 
volgende organisaties 

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
 Financiering Voortzetting Pensioenverzekering, stichting mag deze 

gegevens gebruiken en uitwisselen op basis van onderstaande 
wettelijke grondslag(en) 

 Wet privatisering FVP 
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16 Fiscale inlichting en opsporingsdienst/Economische 
controledienst 

Omschrijving organisatie 
Toezicht en opsporing vormen de hoofdtaken van de FIOD-ECD. Toezicht 
vindt plaats op economisch en financieel gebied; opsporing op het gebied 
van economische, fiscale en financiële fraude. 
 
Bezoekadres 
Bernadottelaan 13 -15 
3527 GA  UTRECHT 
 
Telefoon 
023 5461316 
 
Faxnummer 
023 5461846 
 
Website 
http//www.belastingdienst.nl 
 
Fiscale inlichting en opsporingsdienst/Economische controledienst 
gebruikt de volgende gegevens 

 Politie en/of justitiegegevens 
 Woon(omgeving)gegevens 
 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 Dienstverbandgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Vermogensgegevens 
 Personalia 
 Vervoersgerelateerde gegevens 

 
Fiscale inlichting en opsporingsdienst/Economische controledienst 
wisselt een of meerdere van de bovenstaande gegevens uit met de 
volgende organisaties 

 Belastingdienst 
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Fiscale inlichting en opsporingsdienst/Economische controledienst 
mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op basis van 
onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
 Invorderingswet 1990 
 Successiewet 1956 
 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 
 Wet belasting zware motorrijtuigen 
 Wet financiering sociale verzekeringen 
 Wet inkomstenbelasting 2001 
 Wet op belastingen van rechtsverkeer 
 Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 
 Wet op de dividendbelasting 1965 
 Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van 

belastingen 
 Wet op de kansspelbelasting 
 Wet op de loonbelasting 1964 
 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 
 Wet op de omzetbelasting 1968 
 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 
 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) 
 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de 

volksverzekeringen 
 Wet waardering onroerende zaken 
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17 Gehandicaptenzorg 

Omschrijving organisatie 
Onder gehandicaptenzorg wordt verstaan zorg voor zwakzinnigen, 
zintuiglijk gehandicapten, (licht) verstandelijk gehandicapten, kinderen 
met ontwikkelingsstoornissen, lichamelijk gehandicapten. Dit kan 
plaatsvinden in een instelling, internaat, voorzieningencentrum, 
dagverblijf, gezinsvervangend tehuis of logeerhuis.  
 
Gehandicaptenzorg wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 

 Entadministraties 
 Ziekenhuis 
 Zorgkantoor 
 Verpleeg/verzorgingstehuis 
 Centrum Indicatiestelling Zorg 
 Psycholoog 
 Verloskundigen 
 Paramedici 

 
Gehandicaptenzorg mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen 
op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Wet collectieve preventie volksgezondheid 
 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
 Wet voorzieningen gehandicapten 
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18 Gerechtsdeurwaarder 

Omschrijving organisatie 
De gerechtsdeurwaarder is openbaar ambtenaar. Hij wordt door de Kroon 
benoemd en is belast met uitvoering van wettelijke taken 
(ambtshandelingen). Ambtshandelingen zijn onder andere het dagvaarden 
voor de rechter en het uitvoeren van vonnissen. De gerechtsdeurwaarder 
verricht deze werkzaamheden in opdracht van instellingen, 
ondernemingen en particulieren. Veelal hebben de werkzaamheden van de 
gerechtsdeurwaarder te maken met het incasseren van vorderingen. 
 
Postadres 
Prinses Margrietplantsoen 49 
2595 BR  Den Haag 
 
Postadres 
Prinses Margrietplantsoen 49 
2595 BR  Den Haag 
 
Telefoon 
070 8903530 
 
Website 
http//www.kbvg.nl 
 
Gerechtsdeurwaarder gebruikt de volgende gegevens 

 (Gezins)relatiegegevens 
 Dienstverbandgegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 Personalia 
 Vermogensgegevens 
 Woon(omgeving)gegevens 

 
Gerechtsdeurwaarder wisselt een of meerdere van de 
bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
 Belastingdienst/Toeslagen 
 Sociale Verzekerings Bank 
 Belastingdienst 

 
Gerechtsdeurwaarder mag deze gegevens gebruiken en 
uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 
 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
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19 Inspectie Leefomgeving en transport 

Omschrijving organisatie 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de 
naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame 
leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, 
rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk 
in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van 
vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers 
bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving. 
 
Inspectie Leefomgeving en transport wisselt een of meerdere van 
de bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, stichting 
 
Inspectie Leefomgeving en transport mag deze gegevens 
gebruiken en uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke 
grondslag(en) 

 Arbeidstijdenwet 
 Luchtvaartwet 
 Wet goederenvervoer over de weg 
 Wet Personenvervoer 2000 
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20 Kadaster 

Omschrijving organisatie 
Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, 
houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt 
deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, 
bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving. Tot 
'registergoederen' behoren niet alleen onroerende zaken, zoals huizen en 
appartementen, maar ook roerende zaken als schepen en luchtvaartuigen. 
Kortom, het Kadaster registreert en informeert; er gaan gegevens in en er 
komt informatie uit. 
 
Bezoekadres 
Hofstraat 110 
7311 KZ  APELDOORN 
 
Telefoon 
0555285000 
 
Faxnummer 
0555285005 
 
Website 
http//www.kadaster.nl 
 
Kadaster wisselt een of meerdere van de bovenstaande gegevens 
uit met de volgende organisaties 

 Waterschap 
 SenterNovem 

 
Kadaster mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op basis 
van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
 Invorderingswet 1990 
 Kadasterwet 
 Waterschapswet 
 Wet bevordering eigenwoningbezit 
 Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
 Woningwet 
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21 Kamer van Koophandel en Fabrieken 

Omschrijving organisatie 
Bevorderen van de economische belangen van handel, industrie, ambacht 
en dienstverlening in de regio. 
 
Postadres 
Postbus 265 
3440 AG  Woerden 
 
Bezoekadres 
Watermolenlaan 1 
3447 GT  WOERDEN 
 
Telefoon 
0348-426911 
 
Faxnummer 
0348-421231 
 
Website 
http//www.kvk.nl 
 
Kamer van Koophandel en Fabrieken gebruikt de volgende 
gegevens 

 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 

 
Kamer van Koophandel en Fabrieken wisselt een of meerdere van 
de bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
 Sociale Verzekerings Bank 
 Belastingdienst 

 
Kamer van Koophandel en Fabrieken mag deze gegevens 
gebruiken en uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke 
grondslag(en) 

 Algemene Kinderbijslagwet 
 Algemene nabestaandenwet 
 Algemene Ouderdomswet 
 Handelsregisterwet 1996 
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22 Kinderopvang 

Kinderopvangorganisaties bevoegd om BSN op te vragen 
Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten 
behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun 
burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. 
 
Zij vragen die gegevens uit zodat de Belastingdienst/Toeslagen de 
administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan haar 
eigen gegevens. Soortgelijke bevoegdheden gelden overigens ook voor 
verhuurders in het kader van de huurtoeslag en voor zorgverzekeraars in 
het kader van de zorgtoeslag. 
 
Eerder meldde Tros Radar dat particuliere organisaties alleen onder zeer 
strikte voorwaarden gebruik mogen maken van het BSN nummer. De 
genoemde organisaties mogen dat op grond van artikel 38 van de 
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van 
het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. 
 
Bron Rijksoverheid.nl 
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23 Koninklijke Marechaussee 

Omschrijving organisatie 
De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met een militaire 
status. De Koninklijke Marechaussee maakt deel uit van het Ministerie van 
Defensie. Haar takenpakket bestaat uit Beveiliging leden van het 
Koninklijk Huis, politietaak tbv Defensie, politie- en beveiligingstaak op de 
Luchthaven Schiphol en andere burgerluchtvaartterreinen, 
werkzaamheden in het kader van de handhaving van de 
vreemdelingenwetgeving, bijstandverlening aan de Nederlandse Politie en 
beveiliging van waardetransporten van de Nederlandse Bank. Daarnaast 
voert de Koninklijke Marechaussee taken uit in het kader van humanitaire- 
en vredesoperaties. 
 
Postadres 
Postbus 90615 
2509 LP Den Haag 
 
Bezoekadres 
Van Alkemadelaan 85 
2597 AC Den Haag 
 
Telefoon 
070-4414500 
 
Faxnummer 
070-4414089 
 
Website 
http//www.marechaussee.nl 
 
Koninklijke Marechaussee gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 Politie en/of justitiegegevens 
 Woon(omgeving)gegevens 
 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 Dienstverbandgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Vermogensgegevens 
 Personalia 
 Vervoersgerelateerde gegevens 

 
Koninklijke Marechaussee mag deze gegevens gebruiken en 
uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Politiewet 
 Wet politieregisters 
 Wetboek van Strafvordering 
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24 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, stichting 

Omschrijving organisatie 
Zorg, behandeling en steun worden georganiseerd door bundeling vanuit 
uiteenlopende werksoorten waarin de Stichting Leger des Heils Welzijns- 
en Gezondheidszorg actief is, namelijk maatschappelijke opvang, 
reclassering, jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, (geestelijke) 
gezondheidszorg, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel. 
 
Postadres 
Postbus 3006 
1300 EH  ALMERE 
 
Bezoekadres 
Spoordreef 10 
1315 GN  ALMERE 
 
Telefoon 
0365398250 
 
Faxnummer 
0365340710 
 
Website 
http//www.legerdesheils.nl 
 
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, stichting gebruikt 
de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 

 
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, stichting wisselt 
een of meerdere van de bovenstaande gegevens uit met de 
volgende organisaties 

 Zorgkantoor 
 
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, stichting mag deze 
gegevens gebruiken en uitwisselen op basis van onderstaande 
wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Zorgverzekeringswet 
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25 Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

Omschrijving organisatie 
Een van de taken van de MIVD is het bevorderen van de veiligheid en de 
paraatheid van de krijgsmacht. Deze wettelijke veiligheidstaak wordt 
onder meer ingevuld door het instellen van veiligheidsonderzoeken naar 
kandidaten voor een vertrouwensfunctie bij Defensie en bij 
defensieorderbedrijven, voor zover de functionarissen van deze bedrijven 
toegang behoeven tot militaire informatie of installaties. 
Defensieorderbedrijven zijn bedrijven die staatsgeheime werkzaamheden 
voor Defensie uitvoeren. 
 
Postadres 
Postbus 20701 
2500 ES  Den Haag 
 
Bezoekadres 
van der Burchlaan 31 
2597 PC  Den Haag 
 
Telefoon 
070 - 441 9027 
 
Faxnummer 
070 - 441 9010 
 
Website 
www.mivd.nl 
 
Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst gebruikt de volgende 
gegevens 

 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 

 
Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst mag deze gegevens 
gebruiken en uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke 
grondslag(en) 

 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 
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26 Nationale ombudsman 

Omschrijving organisatie 
Instellen van onderzoek op verzoek dan wel uit eigen beweging naar 
gedragingen van (ambtenaren van) de rijksoverheid, de politie, de 
zelfstandige bestuursorganen, de bestuursorganen van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de waterschappen. 
 
Postadres 
Postbus 93122 
2509 AC  Den Haag 
 
Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 151 
2594 AG  Den Haag 
 
Telefoon 
08003355555 
 
Faxnummer 
0703607572 
 
Website 
http//www.nationaleombudsman.nl 
 
Nationale ombudsman gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 Politie en/of justitiegegevens 
 Woon(omgeving)gegevens 
 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 Vermogensgegevens 
 Dienstverbandgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 
 Vervoersgerelateerde gegevens 

 
Nationale ombudsman wisselt een of meerdere van de 
bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Bestuursorganen 
 
Nationale ombudsman mag deze gegevens gebruiken en 
uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene wet bestuursrecht 
 Wet Nationale ombudsman 
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27 Notaris 

 
Omschrijving organisatie 
Een notaris is een openbaar ambtenaar, bevoegd om authentieke akten te 
verlijden, die in bewaring te houden en er grossen, afschriften en 
uittreksels van uit te geven. 
 
Website http//www.notaris.nl/ 
 
Notaris gebruikt de volgende gegevens 

 Woon(omgeving)gegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 Vermogensgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 

 
Notaris mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op basis van 
onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Wet op het Notarisambt 
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28 Paramedici 

Omschrijving organisatie 
Paramedische Zorg is de beroepsinhoud van de beroepsgroepen diëtisten, 
ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, 
oefentherapeuten Cesar en oefentherapeuten-Mensendieck, orthoptisten, 
podotherapeuten en radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten, 
optometristen en huidtherapeuten. Er zijn in Nederland zo'n 35.000 
paramedici werkzaam. Ze vormen naast artsen en verpleegkundigen de 
derde grote groep professionals in de zorg. 
 
Paramedici gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Personalia 

 
Paramedici wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 

 Ziekenhuis 
 Verpleeg/verzorgingstehuis 
 Gehandicaptenzorg 
 Apotheek 
 Centrum Indicatiestelling Zorg 
 Zorgverzekeraar 
 Thuiszorgorganisatie 
 Tandarts 

 
Paramedici mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op basis 
van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Geneesmiddelenwet 
 Kwaliteitswet zorginstellingen 
 Opiumwet 
 Wet Bescherming Persoonsgegevens 
 Wet collectieve preventie volksgezondheid 
 Wet maatschappelijke ondersteuning 
 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 
 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
 Wet voorzieningen gehandicapten 
 Zorgverzekeringswet 
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29 Participatiefonds voor het Onderwijs, stichting 

Omschrijving organisatie 
De Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs biedt waarborgen voor 
de uitkeringskosten van gewezen onderwijspersoneel. 
 
Bezoekadres 
Blaak 22 
3011 TA  Rotterdam 
 
Telefoon 
010-2177640 
 
Faxnummer 
010-2141358 
 
Website 
http//www.vfpf.nl 
 
Participatiefonds voor het Onderwijs, stichting gebruikt de 
volgende gegevens 

 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 Dienstverbandgegevens 
 Personalia 

 
Participatiefonds voor het Onderwijs, stichting wisselt een of 
meerdere van de bovenstaande gegevens uit met de volgende 
organisaties 

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
 Voortgezet onderwijs 
 Basisonderwijs 

 
Participatiefonds voor het Onderwijs, stichting mag deze gegevens 
gebruiken en uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke 
grondslag(en) 

 Wet op de expertisecentra 
 Wet op het primair onderwijs 
 Wet op het voortgezet onderwijs 
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30 Pensioen- en Uitkeringsraad 

 
Omschrijving organisatie 
Beslissen op aanvragen in het kader van van de Wet Buitengewoon 
pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen Zeelieden-
Oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de 
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers, Wet uitkeringen burger-
oorlogsslachtoffers, Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-
oorlogse generatie.  
Vaststellen van beleidsregels voor beschikkingen van de Sociale 
Verzekeringsbank t.a.v. bovenstaande wetten.  
Adviseren van de Sociale Verzekeringsbank t.a.v. beschikkingen op grond 
van bovenstaande wetten.  
 
Bezoekadres 
Stationsplein 1 
2312 AJ  Leiden 
 
Postadres 
Postbus 9575 
2300 RB  Leiden 
 
Telefoon 
0715356500 
 
Website 
http//www.svb.nl/wvo 
 
Pensioen- en Uitkeringsraad gebruikt de volgende gegevens 

 (Gezins)relatiegegevens 
 Medische gegevens 
 Personalia 
 Vermogensgegevens 

 
Pensioen- en Uitkeringsraad wisselt een of meerdere van de 
bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Sociale Verzekeringsbank 
 
Pensioen- en Uitkeringsraad mag deze gegevens gebruiken en 
uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse 
generatie 

 Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945 
 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet 
 Wet Buitengewoon Pensioen Zeelieden-Oorlogsslachtoffers 
 Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 
 Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 
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31 Psycholoog 

Omschrijving organisatie 
Een psycholoog biedt hulp, advies en begeleiding bij persoonlijke 
problemen. Ook kan een psycholoog testen en onderzoek doen, 
bijvoorbeeld bij een sollicitatie, trainingen geven en juridische conflicten 
begeleiden. 
 
Psycholoog gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Personalia 

 
Psycholoog wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 

 Ziekenhuis 
 Verpleeg/verzorgingstehuis 
 Gehandicaptenzorg 
 Centrum Indicatiestelling Zorg 
 Zorgverzekeraar 
 Thuiszorgorganisatie 

 
Psycholoog mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op basis 
van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
 Wet voorzieningen gehandicapten 
 Zorgverzekeringswet 
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32 Psychotherapeut 

Omschrijving organisatie 
Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij 
psychische klachten en problemen. De therapie bestaat uit gesprekken 
met een deskundige hulpverlener de psychotherapeut. Sinds april 1998 is 
het beroep van psychotherapeut wettelijk geregeld als basisberoep in de 
Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).  
 
Psychotherapeut gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Personalia 

 
Psychotherapeut wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 

 Zorgverzekeraar 
 
Psychotherapeut mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op 
basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
 Zorgverzekeringswet 
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33 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 

Omschrijving organisatie 
De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaters 
(RMC) is in 1994 in het leven geroepen en in 2001 officieel RMC-wet 
geworden. Deze wet regelt de verantwoordelijkheden van scholen en 
gemeenten. Het doel van de RMC's is om voortijdig schoolverlaters in 
beeld te krijgen en te houden. Men probeert hen alsnog een 
startkwalificatie te laten behalen. RMC's zijn ondergebracht bij 
gemeenten. Kijk voor een overzicht op de website.  
 
Website 
http//www.voortijdigschoolverlaten.nl/content/rmc.html 
 
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie wisselt een of meerdere van 
de bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Dienst Uitvoering Onderwijs 
 
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie mag deze gegevens 
gebruiken en uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke 
grondslag(en) 

 Wet educatie en beroepsonderwijs 
 Wet op de expertisecentra 
 Wet op het voortgezet onderwijs 
 Wet verzelfstandiging informatiseringsbank 
 Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de 

invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs 
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34 Regisseur Studenten Reisrecht 

Omschrijving organisatie 
Regisseur Studenten Reisrecht is de rechtspersoon die in opdracht van de 
vervoersbedrijven tot taak heeft de digitale administratie van het 
reisproduct voor studerenden op de OV-chipkaart te voeren. 
 
Postadres 
Postbus 1728 
3800 BS  Amersfoort 
 
Website 
http//www.studentenreisproduct.nl 
 
Regisseur Studenten Reisrecht gebruikt de volgende gegevens 

 Personalia 
 
Regisseur Studenten Reisrecht wisselt een of meerdere van de 
bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
 Trans Link Systems (TLS) 
 Klantenservice OV-Chipkaart 

 
Regisseur Studenten Reisrecht mag deze gegevens gebruiken en 
uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Wet Studiefinanciering 2000 
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35 Screeningsorganisatie (borstkanker) 

Omschrijving organisatie 
De screeningsorganisaties voeren het bevolkingsonderzoek borstkanker 
uit. Er zijn vijf screeningsorganisaties in Nederland. 
 
Postadres 
Postbus 9236 
1006 AE  Amsterdam 
 
Bezoekadres 
Plesmanlaan 125 
1066 CX  Amsterdam 
 
Telefoon  
020-3462500 
 
Faxnummer  
020-3462525 
 
Website  
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_b
orstkanker 
 
Screeningsorganisatie (borstkanker) gebruikt de volgende 
gegevens 

 Medische gegevens 
 Personalia 

 
Screeningsorganisatie (borstkanker) wisselt een of meerdere van 
de bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Ziekenhuis 
 Huisarts 

 
Screeningsorganisatie (borstkanker) mag deze gegevens 
gebruiken en uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke 
grondslag(en) 

 Wet op het bevolkingsonderzoek 
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36 Sociale Verzekerings Bank 

Omschrijving organisatie 
In de loop der jaren heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een groot aantal wetten en 
regelingen gekregen. Momenteel voert de SVB de volgende regelingen uit 
AOW-pensioen, Kinderbijslagwet, Nabestaandenuitkering, SVB 
servicecentrum (persoonsgebonden budget), Tegemoetkoming 
onderhoudskosten gehandicapte kinderen, Remigratie, Asbestregeling, 
Voortzetting pensioenopbouw oudere werklozen. 
 
Bezoekadres 
Van Heuven Goedhartlaan 1 
1181 KJ  AMSTELVEEN 
 
Telefoon  
020-6565656 
 
Faxnummer  
020-6565000 
 
Website  
http//www.svb.nl 
 
Sociale Verzekerings Bank gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 Politie en/of justitiegegevens 
 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 Dienstverbandgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Vermogensgegevens 
 Personalia 

 
Sociale Verzekerings Bank wisselt een of meerdere van de 
bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
 Kamer van Koophandel en Fabrieken 
 Centrum Indicatiestelling Zorg 
 Gerechtsdeurwaarder 
 Dienst Uitvoering Onderwijs 
 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen Commissie 

Algemene Oorlogsongevallenregeling 
 Pensioen- en Uitkeringsraad 
 Belastingdienst 
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Sociale Verzekerings Bank mag deze gegevens gebruiken en 
uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Kinderbijslagwet 
 Algemene nabestaandenwet 
 Algemene Oorlogsongevallen Regeling Indonesië 
 Algemene Ouderdomswet 
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Les- en cursusgeldwet 
 Regeling tegemoetkoming asbestslachtsoffers 
 Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende 

gehandicapte kinderen 2000 
 Remigratiewet 
 Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 
 Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen 
 Werkloosheidswet 
 Wet Aanpassing Pensioenvoorziening Bijstandkorps (Nieuw-

Guinea) 
 Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945 
 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet 
 Wet Buitengewoon Pensioen Zeelieden-Oorlogsslachtoffers 
 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) 
 Wet Studiefinanciering 2000 
 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 
 Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 
 Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 
 Wet werk en bijstand 
 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
 Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de 

invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs 
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37 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling 

Omschrijving organisatie 
Regelen, betalen en beheren van overzeese uitkeringen en pensioenen, 
t.w. Indonesische Pensioenen, Toeslagregeling Surinaams, Antilliaans of 
Arubaans pensioen, Garantiewet Surinaamse pensioenen, Japanse 
uitkeringen, Eenmalige Uitkering Diensttijd Veteranen K.N.I.L., Wet 
Rietkerk-uitkering. Daarnaast wordt de Algemene 
Oorlogsongevallenregeling (AOR) uitgevoerd. De AOR is een regeling voor 
burger-oorlogsgetroffenen en dienst- en reserveplichtige militairen van 
het voormalige KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger), die in het 
voormalige Nederlands-Indië oorlogsletsel hebben opgelopen. Ook 
nabestaanden van een slachtoffer dat door oorlogsletsel is overleden, 
kunnen onder omstandigheden onder de regeling worden gebracht. Verder 
verzorgt de SAIP de toekenning en herverstrekking van een aantal 
eretekens aan veteranen. 
 
Bezoekadres 
Oude Lindestraat 70 
6411 EJ  HEERLEN 
 
Telefoon  
0455793058 
 
Faxnummer  
0455794904 
 
Website  
http//www.saip.nl/ 
 
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen Commissie 
Algemene Oorlogsongevallenregeling gebruikt de volgende 
gegevens 

 Medische gegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Vermogensgegevens 
 Personalia 

 
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen Commissie 
Algemene Oorlogsongevallenregeling wisselt een of meerdere van 
de bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Sociale Verzekerings Bank 
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Stichting Administratie Indonesische Pensioenen Commissie 
Algemene Oorlogsongevallenregeling mag deze gegevens 
gebruiken en uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke 
grondslag(en) 

 Algemene Oorlogsongevallen Regeling Indonesië 
 Garantiewet burgerlijk overheidspersoneel Indonesië 
 Garantiewet militairen KNIL 
 Garantiewet Surinaamse Pensioenen 
 Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 
 Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen 
 Wet Aanpassing Pensioenvoorziening Bijstandkorps (Nieuw-

Guinea) 
 Wet Rietkerk-uitkering 
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38 Stichting Pensioenregister 

Omschrijving organisatie 
De Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke 
Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB). Op basis van een wettelijke grondslag, 
vastgelegd in de Pensioenwet en de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling, heeft de Stichting Pensioenregister de website 
mijnpensioenoverzicht.nl ontwikkeld en begin januari 2011 gelanceerd 
naar het Nederlandse publiek. De website mijnpensioenoverzicht.nl maakt 
het voor elke Nederlandse burger mogelijk om inzicht en overzicht te 
krijgen van de door hem/haar via werk opgebouwde en te bereiken op te 
bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en 
pensioenverzekeraars én van zijn/haar opgebouwde en te bereiken AOW-
rechten. De dienstverlening van het Pensioenregister is gratis voor elke 
Nederlandse burger en wordt beschouwd als een publieke voorziening en 
is dan ook niet bedoeld voor commerciële activiteiten. 
Mijnpensioenoverzicht.nl is geen database. Na het raadplegen worden de 
gegevens op de website weer gewist. Men heeft uitsluitend toegang door 
middel van het inloggen via DigiD. Dat garandeert de privacy. 
 
Postadres 
Postbus 785  
1180 AT Amstelveen 
 
Website 
http//www.mijnpensioenoverzicht.nl 
 
Stichting Pensioenregister gebruikt de volgende gegevens 

 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 Personalia 

 
Stichting Pensioenregister wisselt een of meerdere van de 
bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Sociale Verzekeringsbank 
 Pensioenuitvoerders (alle Pensioenfondsen en –verzekeraars) 
 Pensioenadministrateurs 

 
Stichting Pensioenregister mag deze gegevens gebruiken en 
uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Pensioen- en Spaarfondsenwet 
 Wet verplichte beroepspensioenregeling 
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39 Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 

Omschrijving organisatie 
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is op 10 november 1993 
opgericht door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Achtergrond hiervan was de wens van het Rijk en de 
gemeenten te komen tot verzelfstandiging van het instrument 
gemeentegarantie met rijksdeelneming. Per 1 januari 1995 was deze 
verzelfstandiging een feit met de introductie van de Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG). Het WEW heeft als doel het bevorderen van het 
eigenwoningbezit en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering 
van de NHG. Jaarlijks stelt zij regels op voor het verstrekken van NHG. 
Deze 'voorwaarden en normen' moeten worden goedgekeurd door de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uitvoering van 
de NHG vindt plaats bij de geldverstrekkers. Controle op dossiers vindt 
plaats op het moment dat een schadedeclaratie wordt ingediend. Er is dus 
sprake van een systeem met repressief toezicht. Het WEW ondersteunt de 
geldverstrekkers bij de uitvoering van de NHG en beheert het 
fondsvermogen in verband met het risico van de NHG. Stichting 
Waarborgfonds Eigen Woningen mag deze gegevens gebruiken en 
uitwisselen op basis van het oordeel van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 
met openbaar gezag is bekleed. Het WEW is daarmee een 
overheidsorgaan in de zin van artikel 1 sub c onder 2 van de Wabb.  
 
Bezoekadres 
Röntgenlaan 17  
2719 DX Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 309  
2700 AH Zoetermeer 
 
Telefoon 
079-3682800 
 
Website 
http//www.nhg.nl 
 
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen gebruikt de volgende 
gegevens 

 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 

 
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen wisselt een of meerdere 
van de bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Bankwezen, inclusief serviceorganisaties 
 Verzekeraars 
 Pensioenfondsen 
 Deurwaarders 
 Bureau Krediet Registratie 
 Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 
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40 Tandarts 

Omschrijving organisatie 
Patiënten komen met verschillende problemen bij een tandarts. Van een 
eenvoudig periodiek onderzoek tot het technische werk de vullingen en de 
bruggen. Tandartsen werken in een solopraktijk, in een ziekenhuis of in 
een inrichting. 
 
Tandarts gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Personalia 

 
Tandarts wisselt een of meerdere van de bovenstaande gegevens 
uit met de volgende organisaties 

 Ziekenhuis 
 Verpleeg/verzorgingstehuis 
 Apotheek 
 Centrum Indicatiestelling Zorg 
 Zorgverzekeraar 
 Paramedici 

 
Tandarts mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op basis 
van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Geneesmiddelenwet 
 Kwaliteitswet zorginstellingen 
 Opiumwet 
 Wet Bescherming Persoonsgegevens 
 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 
 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
 Wet voorzieningen gehandicapten 
 Zorgverzekeringswet 
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41 Thuiszorgorganisatie 

Omschrijving organisatie 
Thuiszorg biedt hulp in de vorm van verpleging en/of persoonlijke en 
huishoudelijke verzorging. De thuiszorg helpt ook op andere manieren. 
Denk aan kraamzorg, het lenen van verpleegartikelen, preventieve baby- 
en kleuterzorg (consultatiebureaus), voedingsvoorlichting en 
dieetadvisering.  
 
Thuiszorgorganisatie gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 

 
Thuiszorgorganisatie wisselt een of meerdere van de 
bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Entadministraties 
 Ziekenhuis 
 Zorgkantoor 
 Verpleeg/verzorgingstehuis 
 Centrum Indicatiestelling Zorg 
 Zorgverzekeraar 
 Psycholoog 
 Verloskundigen 
 Paramedici 

 
Thuiszorgorganisatie mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen 
op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Wet collectieve preventie volksgezondheid 
 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
 Wet voorzieningen gehandicapten 
 Zorgverzekeringswet 
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42 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

Omschrijving organisatie 
Uitvoeren van sociale zekerheidswetgeving en bevorderen dat personen 
die een uitkering ontvangen op grond van deze wetgeving worden 
ingeschakeld in het arbeidsproces. 
 
Website  
http//www.uwv.nl/ 
 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gebruikt de 
volgende gegevens 

 Politie en/of justitiegegevens 
 Medische gegevens 
 Woon(omgeving)gegevens 
 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 Vermogensgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Dienstverbandgegevens 
 Personalia 
 Vervoersgerelateerde gegevens 

 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wisselt een of 
meerdere van de bovenstaande gegevens uit met de volgende 
organisaties 

 Kamer van Koophandel en Fabrieken 
 Financiering Voortzetting Pensioenverzekering, stichting 
 Zorgverzekeraar 
 Centrum Indicatiestelling Zorg 
 Gerechtsdeurwaarder 
 Participatiefonds voor het Onderwijs, stichting 
 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
 Pensioen- en Uitkeringsraad 
 Sociale Verzekerings Bank 
 Belastingdienst 
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Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen mag deze 
gegevens gebruiken en uitwisselen op basis van onderstaande 
wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Kinderbijslagwet 
 Algemene nabestaandenwet 
 Algemene Ouderdomswet 
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 
 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
 Handelsregisterwet 1996 
 Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse 

generatie 
 Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen 

arbeidsongeschiktheidscriteria 
 Toeslagenwet 
 Werkloosheidswet 
 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
 Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945 
 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet 
 Wet Buitengewoon Pensioen Zeelieden-Oorlogsslachtoffers 
 Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten 
 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 Wet op de expertisecentra 
 Wet op het primair onderwijs 
 Wet op het voortgezet onderwijs 
 Wet privatisering FVP 
 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) 
 Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 
 Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 
 Wet werk en bijstand 
 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
 Ziektewet 
 Zorgverzekeringswet 
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43 Verloskundigen 

Omschrijving organisatie 
Een verloskundige geeft informatie en begeleiding rondom de 
zwangerschap in verschillende stadia voorafgaand en tijdens de 
zwangerschap, tijdens de baring en een aantal weken na de geboorte. 
Daarvoor heeft een verloskundige ook contact met verschillende 
zorgverleners.  
 
Verloskundigen gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Personalia 

 
Verloskundigen wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 

 Ziekenhuis 
 Gehandicaptenzorg 
 Apotheek 
 Zorgverzekeraar 
 Thuiszorgorganisatie 

 
Verloskundigen mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op 
basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Geneesmiddelenwet 
 Kwaliteitswet zorginstellingen 
 Opiumwet 
 Wet Bescherming Persoonsgegevens 
 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 
 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
 Zorgverzekeringswet 
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44 Verpleeg/verzorgingstehuis 

Omschrijving organisatie 
Er kan om verschillende redenen een beroep worden gedaan op een tehuis 
verblijf; verpleging, behandeling, activerende begeleiding, 
ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzorging, huishoudelijke 
verzorging. Ook zorgt een tehuis voor terminale patiënten.  
 
Verpleeg/verzorgingstehuis gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 

 
Verpleeg/verzorgingstehuis wisselt een of meerdere van de 
bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Ziekenhuis 
 Zorgkantoor 
 Gehandicaptenzorg 
 Centrum Indicatiestelling Zorg 
 Zorgverzekeraar 
 Psycholoog 
 Thuiszorgorganisatie 
 Tandarts 
 Paramedici 

 
Verpleeg/verzorgingstehuis mag deze gegevens gebruiken en 
uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Kwaliteitswet zorginstellingen 
 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
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45 Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het 
Onderwijs, stichting 

Omschrijving organisatie 
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het 
Onderwijs biedt waarborgen voor de kosten van vervanging van afwezig 
onderwijspersoneel. 
 
Bezoekadres 
Blaak 22 
3011 TA  Rotterdam 
 
Telefoon 
010-2177640 
 
Faxnummer 
010-2141358 
 
Website 
http//www.vfpf.nl 
 
Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs, 
stichting gebruikt de volgende gegevens 

 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 Dienstverbandgegevens 
 Personalia 

 
Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs, 
stichting wisselt een of meerdere van de bovenstaande gegevens 
uit met de volgende organisaties 

 Basisonderwijs 
 
Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs, 
stichting mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op basis 
van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Wet op de expertisecentra 
 Wet op het primair onderwijs 
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46 Voortgezet onderwijs 

Omschrijving organisatie 
Na de basisschool gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze zijn 
dan 12 jaar of ouder. Er zijn drie soorten voortgezet onderwijs. Alledrie 
beginnen ze met basisvorming (onderbouw). vmbo (voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs) duurt vier jaar havo (hoger algemeen 
vormend onderwijs) duurt vijf jaar vwo (voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs) duurt zes jaar. Er zijn ook scholen voor speciaal voortgezet 
onderwijs. Die zijn er voor lichamelijk gehandicapte, slechthorende of 
slechtziende leerlingen of langdurig zieke leerlingen. Daarnaast zijn er 
jongeren voor wie het moeilijk is met een diploma van school te komen, 
ook als ze zoveel mogelijk extra hulp krijgen. Voor hen is er 
praktijkonderwijs. 
 
Voortgezet onderwijs gebruikt de volgende gegevens 

 Politie en/of justitiegegevens 
 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 

 
Voortgezet onderwijs wisselt een of meerdere van de 
bovenstaande gegevens uit met de volgende organisaties 

 Dienst Uitvoering Onderwijs 
 Participatiefonds voor het Onderwijs, stichting 

 
Voortgezet onderwijs mag deze gegevens gebruiken en 
uitwisselen op basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Les- en cursusgeldwet 
 Wet op de expertisecentra 
 Wet op het primair onderwijs 
 Wet op het voortgezet onderwijs 
 Wet Studiefinanciering 2000 
 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 
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47 Waterschap 

Omschrijving organisatie 
De waterschappen (in naamstelling ook hoogheemraadschap en 
Wetterskip genoemd) zijn verantwoordelijk voor de waterkering, 
waterzuivering, kwaliteit en kwantiteit van de regionale wateren in 
Nederland. De waterschappen houden in hun regio de waterhoogte op peil 
en voeren waar nodig water af en aan. Daarnaast zuiveren de 
waterschappen het afvalwater, bewaken ze de kwaliteit van 
oppervlaktewater en onderhouden vaarten en singels. Bepaalde 
waterschappen zijn ook verantwoordelijk voor het beheer van wegen en 
vaarwegen. De overkoepelende organisatie van de waterschappen is de 
Unie van waterschappen. 
 
Website  
http//www.waterschappen.nl 
 
Waterschap gebruikt de volgende gegevens 

 Politie en/of justitiegegevens 
 Woon(omgeving)gegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 Dienstverbandgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Vermogensgegevens 
 Personalia 

 
Waterschap wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 

 Kadaster 
 
Waterschap mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op basis 
van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene wet bestuursrecht 
 Algemene wet inzake rijksbelastingen 
 Belemmeringenwet Privaatrecht 
 Invorderingswet 1990 
 Kadasterwet 
 Onteigeningswet 
 Pachtwet 
 Provinciale verordening 
 Waterschapswet 
 Waterstaatswet 1900 
 Wet Milieubeheer 
 Wet Nationale ombudsman 
 Wet op de economische delicten 
 Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
 Wet Waterhuishouding 
 Wetboek van Strafvordering 
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48 Woningcorporatie 

Omschrijving organisatie 
De meeste huurwoningen in ons land zijn in eigendom van 
woningcorporaties. Dit zijn verenigingen of stichtingen die uitsluitend 
actief zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Veel woningcorporaties 
zijn ontstaan aan het begin van de vorige eeuw na de inwerkingtreding 
van de Woningwet in 1902. De oorspronkelijke taken van de 
woningcorporaties zijn het bouwen, verhuren en beheren van sociale 
huurwoningen. Tegenwoordig houden woningcorporaties zich ook bezig 
met het bouwen van koopwoningen en het verbeteren van de leefbaarheid 
van de buurten waar hun woningen staan. Bovendien zorgen zij voor de 
huisvesting van ouderen, gehandicapten en personen die zorg of 
begeleiding behoeven (Wonen en zorg). Verder stimuleren 
woningcorporaties zij het eigen woningbezit door de verkoop van 
huurwoningen. 
 
Woningcorporatie wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 

 Belastingdienst/Toeslagen 
 
Woningcorporatie mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op 
basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 
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49 Ziekenhuis 

Omschrijving organisatie 
Een ziekenhuis verleent zorg op diverse terreinen. Elk specialisme heeft 
zijn eigen polikliniek. Er is een afdeling spoedeisende hulp (EHBO), 
operatiekamers, intensive care etc. Daarnaast zijn er diverse 
ondersteunende afdelingen, zoals het opnamebureau, de afsprakenbalie 
en de financiële administratie. Inzicht in gegevens kan om uiteenlopende 
redenen nodig zijn.  
 
Ziekenhuis gebruikt de volgende gegevens 

 Politie en/of justitiegegevens 
 Medische gegevens 
 Beroep- en/of opleidinggegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 

 
Ziekenhuis wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 

 Verpleeg/verzorgingstehuis 
 Gehandicaptenzorg 
 Apotheek 
 Zorgverzekeraar 
 Dienst Uitvoering Onderwijs 
 Psycholoog 
 Verloskundigen 
 Screeningsorganisatie (borstkanker) 
 Thuiszorgorganisatie 
 Tandarts 
 Paramedici 

 
Ziekenhuis mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op basis 
van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Geneesmiddelenwet 
 Infectieziektewet 
 Kwaliteitswet zorginstellingen 
 Opiumwet 
 Wet afbreking zwangerschap 
 Wet Bescherming Persoonsgegevens 
 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
 Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg 
 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 
 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
 Wet op de orgaandonatie 
 Wet op het bevolkingsonderzoek 
 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
 Zorgverzekeringswet 
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50 Zorgkantoor 

Omschrijving organisatie 
Het zorgkantoor voert namens alle zorgverzekeraars (ziekenfondsen en de 
particuliere zorgverzekeraars) in een regio de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) uit. De thuiszorg valt b.v. onder deze wet. Een 
zorgkantoor is verantwoordelijk voor voldoende zorg in de regio. Daartoe 
sluit het zorgkantoor overeenkomsten af met zorgaanbieders zoals 
thuiszorginstellingen. U kunt bij het zorgkantoor terecht voor het 
aanvragen van een PersoonsGebonden Budget of PGB. 
 
Zorgkantoor gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 Inkomens en/of uitkeringsgegevens 
 Personalia 

 
Zorgkantoor wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 

 Verpleeg/verzorgingstehuis 
 Gehandicaptenzorg 
 Centrum Indicatiestelling Zorg 
 Zorgverzekeraar 
 Thuiszorgorganisatie 
 Belastingdienst 
 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, stichting 

 
Zorgkantoor mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op 
basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 
 Wet voorzieningen gehandicapten 
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51 Zorgverzekeraar 

Omschrijving organisatie 
Met een zorgverzekering garandeert de verzekeraar aan de verzekerde 
dat de zorg daadwerkelijk wordt geboden (natura), dan wel dat de kosten 
verbonden aan de zorg worden vergoed (restitutie). Ook een combinatie 
van natura en restitutie is mogelijk. De zorgverzekeraar die de zorg in 
natura ter beschikking stelt, sluit contracten af met zorgaanbieders. De 
verzekerde heeft in principe de mogelijkheid uit de gecontracteerde 
aanbieders een keuze te maken. De zorgverzekeraar die financiële 
compensatie biedt voor gemaakte kosten van zorg, hoeft daarvoor geen 
contracten met zorgaanbieders af te sluiten. Op de zorgverzekering wordt 
specifiek toezicht uitgeoefend door de Nederlandse Zorgautoriteit, de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit, de FIOD-ECD, De Nederlandsche 
Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het College Bescherming 
Persoonsgegevens. De zorgverzekeraar gebruikt de verstrekte gegevens 
niet voor een ander doel, dan waarvoor deze zijn geleverd. Dit zal 
grotendeels zijn voor de afhandeling van declaraties. 
 
Zorgverzekeraar gebruikt de volgende gegevens 

 Medische gegevens 
 (Gezins)relatiegegevens 
 Personalia 

 
Zorgverzekeraar wisselt een of meerdere van de bovenstaande 
gegevens uit met de volgende organisaties 

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
 Ziekenhuis 
 Zorgkantoor 
 Verpleeg/verzorgingstehuis 
 Apotheek 
 Psycholoog 
 Verloskundigen 
 Psychotherapeut 
 Thuiszorgorganisatie 
 Tandarts 
 Belastingdienst 
 Paramedici 

 
Zorgverzekeraar mag deze gegevens gebruiken en uitwisselen op 
basis van onderstaande wettelijke grondslag(en) 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 Geneesmiddelenwet 
 Kwaliteitswet zorginstellingen 
 Opiumwet 
 Wet Bescherming Persoonsgegevens 
 Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg 
 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 
 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
 Zorgverzekeringswet 

 


