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Inleiding 
 
In dit ‘Gegevensregister Stichting Inlichtingenbureau (Verwerkingsactiviteiten Lokale Belastingen)’ (hierna: ‘Gegevensregister IB’) is een overzicht 
opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Inlichtingenbureau (‘IB’) op het beleidsterrein ‘Lokale Belastingen’ in het kader van de 
Gemeentewet, Waterschapswet, en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (hierna ‘Wet SUWI’) en nadere wet- en regelgeving ter zake.  
 
Dit Gegevensregister IB is gebaseerd op de inhoud van de Dienstencatalogus van Stichting Inlichtingenbureau.1 De informatiediensten worden 
overeenkomstig hoofdstuk D (Dienstverlening Lokale belastingen) Dienstencatalogus 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 maximale termijnen gedurende welke de verschillende categorieën van gegevens worden bewaard (‘bewaartermijn’). 

 
Het IB voert de taakstelling op het beleidsterrein ‘Lokale belastingen’ - en derhalve de in dit Gegevensregister IB opgenomen verwerkingen van 
persoonsgegevens - uit in de rol van verwerker. De verwerking van persoonsgegevens door het IB vindt in hoofdzaak plaats met gebruikmaking van het 
Burgerservicenummer waarvoor de wettelijke basis is opgenomen in de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer, de Wet SUWI en de specifieke 
nadere wet- en regelgeving ter zake.  
 
De door het IB getroffen ‘technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen’ in verband met de verwerking van persoonsgegevens zijn in een apart 
specifiek daarop gericht document beschreven (zie ‘Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Stichting Inlichtingenbureau 2020 t/m-2022’).  
 
Het Gegevensregister IB wordt periodiek geactualiseerd bij wijziging van de gegevensverwerking in het kader van het voornoemde.  
 

 
1 Zie voor de meest recente versie: https://www.inlichtingenbureau.nl/ 

https://www.inlichtingenbureau.nl/


 

Gegevensregister IB Verwerkingsactiviteiten Lokale Belastingen 2022 (Versie 1)  4 

1. Rechtmatigheidscontrole (verlenging) kwijtschelding 
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de informatiedienst ‘Rechtmatigheidscontrole (verlenging) kwijtschelding’ kent de volgende 

grondslag(en): 
a. Grondslag verstrekking bron: artikel 5.9 lid 1 sub g Besluit SUWI, artikel 43c lid 1 sub j en k Uitvoeringsregeling AWR, artikel 6.17 Waterschapsbesluit, artikel 

43 Wegenverkeerswet 1994; 
b. Grondslag verwerking gemeente:  Gemeentewet hoofdstuk XV (waaronder artikel 244 en 216 Gemeentewet); 
c. Grondslag verwerking waterschap: artikel 144 Waterschapswet 
d. Grondslag verwerking IB: artikel 5.24 lid 1 Besluit SUWI en artikel 6.17 lid 2 Waterschapsbesluit.  

Informatieproduct 
Verwerkingsdoel-

einde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-
termijn 

Rapportage 
kwijtschelding 

Ondersteuning 
besluitvorming van 
gemeenten en 
waterschappen in 
het kader van 
aanvragen voor 
kwijtschelding en/of 
de ambtshalve 
verlenging van 
kwijtschelding van 
lokale belastingen  
en heffingen. 

Bron(nen) 
• Gemeenten  

• Waterschappen 

• RvIG 

• UWV 

• Belastingdienst 

• RDW 

 
RvIG:  
• Gegevens aanvrager 
• Gegevens partner / leefvorm / 

huishouden aanvrager  
 
UWV: 
• Loon / Uitkeringsgegevens 
 
 

• Aanvrager 

kwijtschelding 

lokale belastingen 

• Leden van 

huishouden 

aanvrager 

 

• Gemeenten 

• Waterschappen 

365 dagen 
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Informatieproduct 
Verwerkingsdoel-

einde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-
termijn 

Belastingdienst: 
• Bankrekeninggegevens 

(tenaamstelling, eindejaar 

saldo, rentegegevens)  

 
RDW 
• Gegevens voertuigbezit 

  



 

Gegevensregister IB Verwerkingsactiviteiten Lokale Belastingen 2022 (Versie 1)  6 

Afkortingen  
 

- IB  Stichting Inlichtingenbureau 

- UWV   Uitkeringsinstantie Werknemers Verzekeringen  

- RDW  Dienst Wegverkeer 

- RvIG  Rijksdienst voor Identiteitsgegevens  


