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Inleiding 
 
In dit ‘Gegevensregister Stichting Inlichtingenbureau (Verwerkingsactiviteiten Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg)’ (hierna: ‘Gegevensregister IB Mo 
& Jz’) is een overzicht opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Inlichtingenbureau in het domein ‘Maatschappelijke ondersteuning 
en Jeugdzorg’. Dit in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna ‘Wmo 2015’) en Jeugdwet, alsmede nadere wet- en regelgeving ter 
zake.  
 
Het Gegevensregister IB Mo & Jz hanteert dezelfde indeling als de Dienstencatalogus (deel B) van Stichting Inlichtingenbureau.1 De informatiediensten worden 
per hoofdstuk beschreven en waar toepasselijk nader onderverdeeld in modules en/of informatieproducten. Daarbij wordt de volgende informatie opgenomen: 

 Verwerkingsdoeleinde(n); 
 Bronnen en categorieën van persoonsgegevens; 
 Categorieën van betrokkenen; 
 Categorieën van ontvangers; 
 De beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens worden gewist (‘bewaartermijn’). 

 
De wettelijke grondslag voor de in het Gegevensregister IB Mo & Jz opgenomen verwerkingen door Stichting Inlichtingenbureau wordt ingevuld door de ter 
zake tussen Stichting Inlichtingenbureau en het college van burgemeester en wethouders van de (betreffende) gemeente (hierna ‘Gemeente’) gesloten 
‘Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt’.  
Voor zover de betrokken informatiediensten niet primair gericht zijn op het (op specifieke wijze) transporteren van berichten vindt de verwerking van 
persoonsgegevens door Stichting Inlichtingenbureau in hoofdzaak plaats met gebruikmaking van het Burgerservicenummer waarvoor de wettelijke basis is 
opgenomen in de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer, de Wmo 2015, Jeugdwet en de specifieke nadere wet- en regelgeving ter zake. Nadere 
details over de precieze inhoud en structuur van voornoemde berichten (iWmo- en iJw-berichten, onderdeel van de ‘iStandaarden’) is te vinden op de website 
van het Zorginstituut Nederland (https://www.istandaarden.nl/)) en – voor zover het declaratieberichten betreft – op de website van Vektis (http://ei.vektis.nl). 
De door Stichting Inlichtingenbureau (‘IB’) getroffen ‘technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen’ in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens zijn in een apart specifiek daarop gericht document beschreven (zie ‘Stichting Inlichtingenbureau Informatiebeveiligingsbeleid 2016 - 2017).  
 
Het Gegevensregister IB Mo & Jz wordt periodiek geactualiseerd bij wijziging van de gegevensverwerking en / of wet- en regelgeving in het kader van het 
voornoemde.  

                                                           
1 Zie voor de meest recente versie www.inlichtingenbureau.nl 

https://www.istandaarden.nl/)
http://ei.vektis.nl/
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1. Berichtenverkeer Maatschappelijke ondersteuning  
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de informatiedienst ‘Berichtenverkeer Maatschappelijke ondersteuning ’ kent de volgende 

grondslag(en): 
1. Grondslag verstrekking door bron: hoofdstuk 5 paragraaf 2 Wmo; 
2. Grondslag verwerking Gemeente: artikel 5.1.1 Wmo; 
3. Grondslag verwerking Aanbieder: artikel 5.1.2 Wmo; 
4. Grondslag verwerking IB: Stichting Inlichtingenbureau Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt (tussen Stichting 

Inlichtingenbureau en het college van burgemeester en wethouders van de (betreffende) Gemeente; 

Bericht* 
Verwerkingsdoel-

einde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn 

WMO301 Toewijzing Wmo-
ondersteuning 

Gemeente: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 Persoonsgegevens contactpersoon 

cliënt 
 

 cliënt 
 contactpersoon 

cliënt 
 

Aanbieder 90 dagen 

WMO302 Toewijzing Wmo-
ondersteuning 
Retour 

Aanbieder: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 Persoonsgegevens contactpersoon 

cliënt 

 cliënt 
 contactpersoon 

cliënt 
 

Gemeente 90 dagen 

WMO303 Declaratie/factuur 
Wmo-ondersteuning 

Aanbieder: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 

 cliënt 
 

Gemeente 90 dagen 

WMO304 Declaratie/factuur 
Wmo-ondersteuning 
Retour 

Gemeente: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 

 cliënt Aanbieder 90 dagen 

WMO305 Start Wmo-
ondersteuning 

Aanbieder: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

 cliënt Gemeente 90 dagen 

https://modellen.istandaarden.nl/wmo/iwmo2_1/index.php/Berichten/WMO301
https://modellen.istandaarden.nl/wmo/iwmo2_1/index.php/Berichten/WMO302
https://modellen.istandaarden.nl/wmo/iwmo2_1/index.php/Berichten/WMO303
https://modellen.istandaarden.nl/wmo/iwmo2_1/index.php/Berichten/WMO304
https://modellen.istandaarden.nl/wmo/iwmo2_1/index.php/Berichten/WMO305
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Bericht* 
Verwerkingsdoel-

einde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn 

 

WMO306 Start Wmo-
ondersteuning 
Retour 

Gemeente: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

 cliënt Aanbieder 90 dagen 

WMO307 Stop Wmo-
ondersteuning 

Aanbieder: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 

 cliënt Gemeente 90 dagen 

WMO308 Stop Wmo-
ondersteuning 
Retour 

Gemeente: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

 cliënt Aanbieder 90 dagen 

WMO315 Verzoek om 
toewijzing Wmo-
ondersteuning 

Aanbieder: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

 cliënt Gemeente 90 dagen 

WMO316 Verzoek om 
toewijzing Wmo-
ondersteuning 
Retour 

Gemeente: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

 cliënt Aanbieder 90 dagen 

* Nadere details over het betreffende bericht zijn opgenomen op de webpagina van Zorginstituut Nederland waarnaar de hyperlink bij het berichtnummer verwijst. 
  

https://modellen.istandaarden.nl/wmo/iwmo2_1/index.php/Berichten/WMO306
https://modellen.istandaarden.nl/wmo/iwmo2_1/index.php/Berichten/WMO307
https://modellen.istandaarden.nl/wmo/iwmo2_1/index.php/Berichten/WMO308
https://modellen.istandaarden.nl/wmo/iwmo2_1/index.php/Berichten/WMO315
https://modellen.istandaarden.nl/wmo/iwmo2_1/index.php/Berichten/WMO316
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2. WLZ register toets  
 

Informatieproduct 
Verwerkingsdoel-

einde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn 

Raadpleegvoorziening 
WLZ indicatie 

Vaststellen recht 
op Wmo-
ondersteuning 

Gemeente: 
 persoonsgegevens cliënt (BSN) 

CIZ 

 persoonsgegevens cliënt (wel / geen 
WLZ / onbekend) 

 

 cliënt 
 

CIZ / Gemeente  90 dagen 

 

3. Berichtenverkeer Jeugdzorg  
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de informatiedienst ‘Berichtenverkeer Jeugdzorg’ kent de volgende grondslag(en): 

1. Grondslag verstrekking door bron: artikel 7.4.0 lid 1 Jeugdwet (college van burgermeester en wethouders) en artikel 7.4.0 lid 2 Jeugdwet (Aanbieder) ; 
2. Grondslag verwerking Gemeente: artikel 7.4.0 lid 1 Jeugdwet; 
3. Grondslag verwerking Aanbieder: artikel 7.4.0 lid 2 Jeugdwet ; 
4. Grondslag verwerking IB: Stichting Inlichtingenbureau Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt (tussen Stichting 

Inlichtingenbureau en het college van burgemeester en wethouders van de (betreffende) Gemeente; 

 

Bericht* 
Verwerkingsdoel-

einde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn 

JW301 Toewijzing 
Jeugdhulp 

Gemeente: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 Persoonsgegevens contactpersoon 

cliënt 
 Persoonsgegevens gezagdrager 

 cliënt 
 contactpersoon 

cliënt 
 gezagdrager 
 

Aanbieder 90 dagen 

https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW301
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Bericht* 
Verwerkingsdoel-

einde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn 

 

JW302 Toewijzing 
Jeugdhulp Retour 

Aanbieder: 
 bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 Persoonsgegevens contactpersoon 

cliënt 
 Persoonsgegevens gezagdrager 
 

 cliënt Gemeente 90 dagen 

JW303 Declaratie/factuur 
Jeugdhulp 

Aanbieder: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 

 cliënt Gemeente 90 dagen 

JW304 Declaratie/factuur 
Jeugdhulp Retour 

Gemeente: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 

 cliënt Aanbieder 90 dagen 

JW305 Start Jeugdhulp Aanbieder: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 

 cliënt Gemeente 90 dagen 

JW306 Start Jeugdhulp 
Retour 

Gemeente: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 

 cliënt Aanbieder 90 dagen 

JW307 Stop Jeugdhulp Aanbieder: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 

 cliënt Gemeente 90 dagen 

JW308 Stop Jeugdhulp 
Retour 

Gemeente: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 

 cliënt Aanbieder 90 dagen 

https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW302
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW303
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW304
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW305
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW306
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW307
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW308
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Bericht* 
Verwerkingsdoel-

einde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn 

JW315 Verzoek om 
toewijzing 
Jeugdhulp 

Aanbieder: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

 cliënt Gemeente 90 dagen 

JW316 Verzoek om 
toewijzing 
Jeugdhulp Retour 

Gemeente: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

 cliënt Aanbieder 90 dagen 

JW321 Declaratie Jeugd-
GGZ 

Aanbieder: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 

 cliënt Gemeente 90 dagen 

JW322 Declaratie Jeugd-
GGZ Retour 

Gemeente: 
 (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 
 

 cliënt Aanbieder 90 dagen 

* Nadere details over het betreffende bericht zijn opgenomen op de webpagina van Zorginstituut Nederland waarnaar de hyperlink bij het berichtnummer verwijst. 
 

  

https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW315
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW316
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW321
https://modellen.istandaarden.nl/jw/ijw2_1/index.php/Berichten/JW322
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4. Woonplaatsbeginsel  
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de informatiedienst ‘Woonplaatsbeginsel’ kent de volgende grondslag(en): 

a. Grondslag verstrekking door bron (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens): (autorisatie)besluit minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (conform 
artikel 3.1 Wet basisregistratie personen) op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de (betreffende) Gemeente (conform artikel 3.2 Wet 
basisregistratie personen); 

b. Grondslag verwerking gemeente: artikel 7.4.0 lid 1 Jeugdwet; 
c. Grondslag verwerking IB: Stichting Inlichtingenbureau Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt (tussen Stichting 

Inlichtingenbureau en het college van burgemeester en wethouders van de (betreffende) Gemeente; 

 

Informatieproduct 
Verwerkingsdoel-

einde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn 

Raadpleegvoorziening 
woonplaats jeugdige 

Bekostiging 
Jeugdhulp 

Gemeente: 
 BSN cliënt 
RvIG:  
 Woonplaatsgegevens cliënt 
 Gegevens gezag 
 BSN Ouder(s)  
 

 cliënt 
 gezagdrager 
 ouder 
 

Gemeente 90 dagen 
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5. Berichtenverkeer trekkingsrecht PGB 
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de informatiedienst ‘Berichtenverkeer trekkingsrecht PGB’ kent de volgende grondslag(en): 

1. Grondslag verstrekking door bron: artikel 5.2.1 lid 2 sub c Wmo (college van burgermeester en wethouders) en artikel 5.2.4 lid 2 Wmo (SVB) en artikel 7.4.0 lid 1 
Jeugdwet (college van burgermeester en wethouders) en artikel 8.1.8 Jeugdwet (SVB); 

2. Grondslag verwerking Gemeente: artikel 5.1.1 Wmo en artikel 7.4.0 lid 1 Jeugdwet;  
3. Grondslag verwerking SVB: artikel 5.1.4 Wmo en artikel 8.1.8 Jeugdwet; 
4. Grondslag verwerking IB: Stichting Inlichtingenbureau Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt (tussen Stichting 

Inlichtingenbureau en het college van burgemeester en wethouders van de (betreffende) Gemeente; 

Informatieproduct 
Verwerkingsdoel-

einde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaar-termijn 

Bericht 
Toekenningsbericht PGB 
(WMO en Jeugd) 

Uitvoering 
persoonsgebonden 
budget (PGB) 

Gemeente: 
 BSN cliënt 
 Geboortedatum cliënt  
 PGB informatie (beschikking, budget) 
 BSN en gegevens contactpersoon 
 

 cliënt 
 contactper-

soon 

SVB 90 dagen 

Bericht Budgetafsluiting 
PGB 

Uitvoering 
persoonsgebonden 
budget (PGB) 

SVB: 
 BSN cliënt 
 Geboortedatum cliënt 
 PGB informatie (bestedingen budget) 
 

 cliënt Gemeente 90 dagen 
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6. Berichtenverkeer CBS monitor sociaal domein 
Met de informatiedienst ‘Berichtenverkeer CBS monitor sociaal domein’ verzorgt Stichting Inlichtingenbureau enkel het transport van door gemeenten 

samengestelde bestanden voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ten behoeve van de ‘Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein’. De grondslag(en) zijn: 
a. Grondslag verstrekking door bron: artikel 5.3.6 lid 1 Wmo (college van burgermeester en wethouders); 
b. Grondslag verwerking CBS: artikel 33 lid 1 Wet op het Centraal bureau voor de statistiek; 
c. Grondslag verwerking IB: Stichting Inlichtingenbureau Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt (tussen Stichting 

Inlichtingenbureau en het college van burgemeester en wethouders van de (betreffende) Gemeente; 

Informatieproduct 
Verwerkingsdoel-

einde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaar-termijn 

Bericht MSD (monitor 
sociaal domein) 

statistiek 
uitvoering taken 
Gemeente(n) Wmo 
en Jw 

Gemeente (Wmo): 
 BSN cliënt 
 (bijzondere) persoonsgegevens 

Gegevens Wmo ondersteuning cliënt 
Gemeente (Jw): 
 Geen persoonsgegevens, gegevens 

(geaggregeerd) op gemeenteniveau 
 NB. Voor alle uitvragen over kosten 

(Wmo, Jeugdwet en Sociale 
Basisondersteuning) worden 
gegevens niet aangeleverd op 
persoonsniveau maar op 
gemeenteniveau. 

 

 cliënt 
 contactper-

soon 

CBS 90 dagen 
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Afkortingen  
 
 BSN: burgerservicenummer 

 CIZ: Centrum indicatiestelling zorg 

 IB: Stichting Inlichtingenbureau 

 Jw: Jeugdwet 

 Jz: Jeugdzorg 

 Mo: Maatschappelijke ondersteuning  

 PGB: persoonsgebonden budget  

 RvIG: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 

 SVB: Sociale Verzekeringsbank 

 WLZ: Wet langdurige zorg  

 Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

 RvIG: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens  

 


