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Inleiding 
Stichting Inlichtingenbureau (‘IB’) voert de in dit ‘Gegevensregister Stichting Inlichtingenbureau (Verwerkingsactiviteiten Wet maatschappelijke 
ondersteuning en Jeugdwet)’ opgenomen feitelijke verwerkingen van persoonsgegevens uit in de rol van verwerker. Dit ter ondersteuning van het college 
van burgemeester en wethouders van de (betreffende) gemeente (hierna ‘Gemeente’) bij de uitvoering van hun wettelijke taken in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna ‘Wmo 2015’) en Jeugdwet (hierna ‘Jw’), alsmede nadere wet- en regelgeving ter zake. Hiertoe is tussen het IB 
en elke betrokken Gemeente de ‘Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt’ gesloten.  

De verwerkingen in het kader van de informatiediensten – en de ten behoeve daarvan aangewende (klant)volg voorzieningen - zijn nader gespecifieerd in 
deze geactualiseerde versie van het ‘Gegevensregister Stichting Inlichtingenbureau (Verwerkingsactiviteiten Wet maatschappelijke ondersteuning en 
Jeugdwet)’ (hierna: ‘Gegevensregister IB’). 

Dit Gegevensregister IB is gebaseerd op de inhoud van hoofdstuk B (Dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw)) van de 
Dienstencatalogus van IB.1 Dit met gebruik van de hierin gehanteerde onderverdeling in ‘Informatiediensten’(aangeven met een cijfer (‘1’)) en 
‘Informatieproducten’ (aangeven met een kleine letter (‘a’)) waarbij de volgende informatie wordt opgenomen: 

• Beknopte omschrijving; 
• Grondslag verwerking door het IB e andere betrokken partijen; 
• 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’). 

Voor zover de betrokken informatiediensten niet primair gericht zijn op het (op specifieke wijze) transporteren van berichten2 vindt de verwerking van 
persoonsgegevens door het IB 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.  

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

https://www.inlichtingenbureau.nl/
https://istandaarden.nl/
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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 Wmo en Jw wordt periodiek geactualiseerd bij wijziging van de gegevensverwerking en / of wet- en regelgeving in het kader van het 
voornoemde.  
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 Berichtenverkeer Wmo 
in het kader van de informatiedienst ‘Berichtenverkeer Maatschappelijke ondersteuning ’ draagt het IB ten behoeve van Gemeenten zorg voor het (op 

specifieke wijze) afwikkelen van het Wmo-berichtenverkeer tussen Gemeenten en zorgaanbieders. 

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de informatiedienst ‘Berichtenverkeer Wmo ’ kent de volgende grondslag(en): 
1. Grondslag verwerking IB: Stichting Inlichtingenbureau Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt (tussen Stichting 

Inlichtingenbureau en het college van burgemeester en wethouders van de (betreffende) Gemeente; 
2. Grondslag verstrekking door bron: hoofdstuk 5 paragraaf 2 Wmo; 
3. Grondslag verwerking Gemeente: artikel 5.1.1 Wmo; 
4. Grondslag verwerking Aanbieder: artikel 5.1.2 Wmo; 
5. Grondslag verwerking CAK: artikel 5.1.3 Wmo; 

Bericht* Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn** 

WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• Persoonsgegevens contactpersoon 

cliënt 

• cliënt 

• contactpersoon cliënt 

 

Aanbieder 60 dagen 

WMO302 Toewijzing Wmo-ondersteuning 

Retour 

Aanbieder: 

• BSN cliënt 

• bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• Persoonsgegevens contactpersoon 

cliënt 

• cliënt 

• contactpersoon cliënt 

 

Gemeente 60 dagen 

WMO303 Declaratie/factuur Wmo-

ondersteuning 

Aanbieder: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt 

 

Gemeente 60 dagen 

WMO304 Declaratie/factuur Wmo-

ondersteuning Retour 

Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 
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Bericht* Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn** 

WMO305 Start Wmo-ondersteuning Aanbieder: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

WMO306 Start Wmo-ondersteuning Retour Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 

WMO307 Stop Wmo-ondersteuning Aanbieder: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

WMO308 Stop Wmo-ondersteuning Retour Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 

WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-

ondersteuning 

Aanbieder: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

WMO316 Verzoek om toewijzing Wmo-

ondersteuning Retour 

Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 

WMO317 Verzoek om Wijziging Wmo-hulp Aanbieder: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

WMO318 Verzoek om Wijziging Wmo-hulp 

retour 

Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 

WMO319 Antwoordbericht Gemeente: 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 
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Bericht* Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn** 

WMO320 Antwoordbericht retour Aanbieder: 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

WMO323 Declaratie Wmo-ondersteuning Aanbieder: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

WMO325 Declaratie-antwoord Wmo-

ondersteuning 

Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 

WMO401 Start eigen bijdrage Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt CAK 60 dagen 

WMO402 Start eigen bijdrage Retour CAK: 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

WMO403 Stop eigen bijdrage Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt CAK 60 dagen 

WMO404 Stop eigen bijdrage Retour CAK: 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

* Nadere details over het betreffende bericht zijn opgenomen op de webpagina van Zorginstituut Nederland (https://istandaarden.nl/). 

** Dit betreft de bewaartermijn van de oorspronkelijk van de bronnen ontvangen en door het IB te routeren berichten. Een afschrift hiervan wordt in op dracht van de betrokken Gemeenten 

in bewerkte vorm opgeslagen in de ‘Voorziening iWmo’ ten behoeve van de informatiedienst Stuurinformatie iWmo (zie hierna onder 2 Stuurinformatie iWmo). 

  

https://istandaarden.nl/
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 Stuurinformatie iWmo 
Gemeenten hebben behoefte aan een diversiteit van management- en stuurinformatie bij de uitvoering van haar wettelijke taken in het kader van de Wmo. 

Dit mede gezien de toegenomen complexiteit binnen de uitvoering van de Wmo door de verdeling van taken, regionalisering, en de verschillende 

informatiestromen en -systemen. 

De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘Stuurinformatie iWmo’ kent de volgende grondslag(en): 
1. Grondslag verwerking IB: Stichting Inlichtingenbureau Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt (tussen Stichting 

Inlichtingenbureau en het college van burgemeester en wethouders van de (betreffende) Gemeente; 
2. Grondslag(en) verwerking Gemeente: artt. 2.1.1, 2.1.2  Wmo, paragrafen 2, 3, 5 Wmo, artt. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.7a Wmo. 

 

Ten behoeve van de verwerkingen in het kader van deze informatiedienst (en de betrokken informatieproducten) wordt door het IB voorzien in de 

‘Voorziening iWmo’. Door data van een gemeente uit het ‘Berichtenverkeer Wmo’ ten behoeve van management- en stuurinformatie op een 

gestandaardiseerde manier in bewerkte vorm (inclusief envelopgegevens (StUF) en systeemdata) vast te leggen in de ‘Voorziening iWmo’, ontstaat de basis 

van waaruit door IB ten behoeve van de gemeente invulling kan worden gegeven aan specifieke management- en stuurinformatie informatieproducten. Een 

gemeente kan met dergelijke gerichte informatieproducten vervolgens zelf verdere rapportages en/of dashboards ten behoeve van de doelgroep van 

gebruikers hiervan samenstellen. Afnemers van de informatiedienst Stuurinformatie iWmo hebben geen directe toegang tot de Voorziening iWmo noch tot 

eventuele private keys die bij pseudonimisering en anonimisering van gegevens worden gebruikt. 

Voorziening 
Verwerkingsdoel-

einde 

Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn* 

Voorziening iWmo • Het ten behoeve 

van de Gemeente 

kunnen 

samenstellen van 

specifieke Wmo 

management- en 

Zie bovenstaand onder ‘1. Berichtenverkeer 

Wmo’ bij informatieproducten onder  

Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens.   

• cliënt 

• contactpersoon 

cliënt 

 

Gemeente  4 jaar 
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Voorziening 
Verwerkingsdoel-

einde 

Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn* 

stuurinformatie 

informatieproducten  

* Om een verband te kunnen leggen tussen gerelateerde berichten binnen de berichtstroom van iWmo berichten van een gemeente ten behoeve van de beoogde doelstelling 

tot het kunnen bieden van management- en stuurinformatie in verband met de wettelijke Wmo taakstelling van de gemeente, is een bewaartermijn door IB van 4 jaar nodig 

in de Voorziening iWmo van de bewerkte iWmo-berichten datasets. 

 

  

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

a. Ketendata iWmo 

 

Verkrijgen door 

Gemeente van eigen 

iWmo data ten behoeve 

van management- en 

stuurinformatie i.v.m. 

uitvoering wettelijke 

taken Wmo 

Bronnen: 
• Zie bovenstaand onder ‘1. 

Berichtenverkeer Wmo’ bij 

informatieproducten onder  

Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens. 

Categorieën van 
persoonsgegevens: 
• De subset van gegevens die 

worden verwerkt tot de 

datasets voor het 

informatieproduct Ketendata 

iWmo zijn 

gepseudonimiseerd. Zie voor 

de  gepseudonimiseerde 

dataset onderstaande tabel. 

• cliënt 

• contactpersoon 

cliënt 

 

Gemeente 90 dagen 
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Tabel: Gepseudonimiseerde informatie Ketendata iWmo aan Gemeenten* 

Soort gegeven Gegevens Wmo 

Nummer Unieke code 
(Code gegeneerd (d.m.v. hashing) op basis van de BSN welke zonder de sleutel 
die hiervoor bij IB gebruikt is, niet herleidbaar is naar de oorspronkelijke BSN 
en daardoor voor de gemeente een anonieme code is) 

ToewijzingNummer - hash Unieke code 
(Code gegeneerd (d.m.v. hashing) op basis van het Toewijzingsnummer welke 
zonder de sleutel die hiervoor bij IB gebruikt is, niet herleidbaar is naar het 
oorspronkelijke Toewijzingsnummer en daardoor voor de gemeente een 
anonieme code is) 

Gewoon Geslacht 

Geboortejaar 

Postcode 

Administratief Informatie over de toewijzing van zorg 

▪ Betreffende gemeente en zorgaanbieder 
▪ Productgegevens 
▪ Datum toewijzing 
▪ Datum GGk 

Informatie over de start van zorg 
▪ Betreffende gemeente en zorgaanbieder 
▪ Productgegevens 
▪ Datum start zorg 
▪ Status zorg 
▪ Datum GGk 

Informatie over het stoppen van de zorg 
▪ Betreffende gemeente en zorgaanbieder 
▪ Productgegevens 
▪ Datum einde zorg 
▪ Reden beëindiging zorg 
▪ Datum GGk 



 

Gegevensregister IB Verwerkingsactiviteiten Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet 2022 11 

Soort gegeven Gegevens Wmo 

Informatie over de kosten van de zorg (declaratie/factuur) 
▪ Betreffende gemeente en zorgaanbieder 
▪ Totale kosten geleverde zorg 

▪ Kosten per product gespecificeerd 
▪ De periode geleverde zorg waarop de kosten betrekking 

hebben 
▪ Datum GGk 

* Gemeenten die de informatiedienst Stuurinformatie iWmo – en daarvan deel uitmakende informatieproducten zoals Ketendata iWmo – afnemen van het IB hebben geen 

directe toegang tot de Voorziening iWmo noch tot eventuele private keys die bij pseudonimisering en anonimisering van gegevens voor worden gebruikt. 

 

 Signalering Wlz 
De Wet langdurige zorg (Wlz) is een voorliggende voorziening voor de Wmo. Als een burger een indicatie heeft voor Wlz, bestaat in principe geen recht op 

Wmo. Deze indicaties voor de Wlz worden afgegeven en vastgelegd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het Inlichtingenbureau verzorgt in dit een 

aantal Informatieproducten voor afnemende Gemeenten. 

 

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de informatiedienst ‘Signalering Wlz’ kent de volgende grondslag(en): 
1. Grondslag verwerking IB:  

a.  Stichting Inlichtingenbureau Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt (tussen Stichting Inlichtingenbureau en 
het college van burgemeester en wethouders van de (betreffende) Gemeente; 

b. Stichting Inlichtingenbureau / Centrum Indicatiestelling Zorg Aansluitingsovereenkomst ‘Gemeentelijk Gegevensknooppunt’ 
2. Grondslag verstrekking door bron: hoofdstuk 5.2.5 lid 3 Wmo; 
3. Grondslag verwerking Gemeente: artikel 5.1.1 lid 5 Wmo; 
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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  

60 dagen 

Wlz-signalen Vaststellen en 
controleren recht 
op (voortduren) 
Wmo-
ondersteuning 

Gemeente: 
• persoonsgegevens cliënt (Wmo register: 

BSN, startdatum, einddatum) 

CIZ 

• persoonsgegevens cliënt (‘Wlz register 

(‘dat’ informatie): BSN; Wlz-status; 

Afgiftedatum; Ingangsdatum; Einddatum; 

Mutatiedatum.) 

 

• cliënt CIZ (BSN) 
 
Gemeente: 
‘dat’ informatie 

Wlz register: 
bewaartermijn 

zolang voorziening 

Wlz client loopt.  

In het geval van 

einddatum wordt 

BSN inclusief “dat 

informatie” direct 

verwijderd. 

Wmo register: 
bewaartermijn, 
zolang voorziening 

Wmo loopt. In het 

geval van einddatum 

wordt BSN inclusief 

informatie direct 

verwijderd. 

Wlz signalen: 
60 dagen 
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 Berichtenverkeer Jeugdwet 
In het kader van de informatiedienst ‘Berichtenverkeer Jeugdwet’ draagt het IB ten behoeve van Gemeenten zorg voor het (op specifieke wijze) afwikkelen 

van het Jeugdwet berichtenverkeer tussen gemeenten en jeugd(zorg)instellingen. 

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de informatiedienst ‘Berichtenverkeer Jeugdzorg’ kent de volgende grondslag(en): 
1. Grondslag verwerking IB: Stichting Inlichtingenbureau Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt (tussen Stichting 

Inlichtingenbureau en het college van burgemeester en wethouders van de (betreffende) Gemeente; 
2. 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) ; 
3. Grondslag verwerking Gemeente: artikel 7.4.0 lid 1 Jeugdwet; 
4. Grondslag verwerking Aanbieder: artikel 7.4.0 lid 2 Jeugdwet ; 

Bericht* Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn** 

JW301 Toewijzing Jeugdhulp Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• Persoonsgegevens contactpersoon 

cliënt 

• Persoonsgegevens gezagdrager 

• cliënt 

• contactpersoon cliënt 

• gezagdrager 

 

Aanbieder 60 dagen 

JW302 Toewijzing Jeugdhulp Retour Aanbieder: 

• BSN cliënt 

• bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• Persoonsgegevens contactpersoon 

cliënt 

• Persoonsgegevens gezagdrager 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

JW303 Declaratie/factuur Jeugdhulp Aanbieder: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

JW304 Declaratie/factuur Jeugdhulp Retour Gemeente: 

• BSN cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 
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Bericht* Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn** 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

JW305 Start Jeugdhulp Aanbieder: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

JW306 Start Jeugdhulp Retour Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 

JW307 Stop Jeugdhulp Aanbieder: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

JW308 Stop Jeugdhulp Retour Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 

JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Aanbieder: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

JW316 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp 

Retour 

Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 

JW317 Verzoek om Wijziging Aanbieder: 

• BSN cliënt 

(bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

JW318 Verzoek om Wijziging retour Gemeente: 

• BSN cliënt 

(bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 
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Bericht* Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn** 

JW319 Antwoordbericht Gemeente: 

(bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 

JW320 Antwoordbericht retour Aanbieder: 

(bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

JW323 Declaratie Jeugdhulp Aanbieder: 

• BSN cliënt 

(bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Gemeente 60 dagen 

JW325 Declaratie-antwoord Jeugdhulp Gemeente: 

• BSN cliënt 

• (bijzondere) persoonsgegevens cliënt 

• cliënt Aanbieder 60 dagen 

* Nadere details over het betreffende bericht zijn opgenomen op de webpagina van Zorginstituut Nederland (https://istandaarden.nl/). 

** Dit betreft de bewaartermijn van de oorspronkelijk van de bronnen ontvangen en door het IB te routeren berichten. Een afschrift hiervan wordt in op dracht van de betrokken Gemeenten 

in bewerkte vorm opgeslagen in de ‘Voorziening iJw’ ten behoeve van de informatiedienst Stuurinformatie iJw (zie hierna onder 6 Stuurinformatie iJw). 
 

  

https://istandaarden.nl/
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 Stuurinformatie iJw 
Gemeenten hebben behoefte aan een diversiteit van management- en stuurinformatie bij de uitvoering van haar wettelijke taken in het kader van de 

Jeugdwet . Dit mede gezien de toegenomen complexiteit binnen de uitvoering van de Jeugdwet door de verdeling van taken, regionalisering, en de 

verschillende informatiestromen en -systemen. 

De verwerking van persoonsgegevens door het IB in het kader van de informatiedienst ‘Stuurinformatie iJw’ kent de volgende grondslag(en): 
1. Grondslag verwerking IB: Stichting Inlichtingenbureau Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt (tussen Stichting 

Inlichtingenbureau en het college van burgemeester en wethouders van de (betreffende) Gemeente; 
2. Grondslag(en) verwerking Gemeente: artt. 2.1, 2.2, . 2.6 lid 1 sub a, 2.8, 2.11, 2.14, 2.15, paragraaf 6b Jeugdwet. 

 

Ten behoeve van de verwerkingen in het kader van deze informatiedienst (en de betrokken informatieproducten) wordt door het IB voorzien in de 

‘Voorziening iJw’. Door data van een gemeente uit het ‘Berichtenverkeer Jeugdwet’ ten behoeve van management- en stuurinformatie op een 

gestandaardiseerde manier in bewerkte vorm (inclusief envelopgegevens (StUF) en systeemdata) vast te leggen in de ‘Voorziening iJw’, ontstaat de basis van 

waaruit door IB ten behoeve van de gemeente invulling kan worden gegeven aan specifieke management- en stuurinformatie informatieproducten. Een 

gemeente kan met dergelijke gerichte informatieproducten vervolgens zelf verdere rapportages en/of dashboards ten behoeve van de doelgroep van 

gebruikers hiervan samenstellen. Afnemers van de informatiedienst Stuurinformatie iJw hebben geen directe toegang tot de Voorziening iJw noch tot 

eventuele private keys die bij pseudonimisering en anonimisering van gegevens worden gebruikt. 

Voorziening 
Verwerkingsdoel-

einde 

Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn* 

Voorziening iJw • Het ten behoeve 

van de Gemeente 

kunnen 

samenstellen van 

specifieke iJw 
management- en 

Zie bovenstaand onder ‘4. Berichtenverkeer 

Jeugdwet’ bij informatieproducten onder  

Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens.   

• cliënt 

• contactpersoon 

cliënt 

• gezagdrager 

 

Gemeente  4 jaar 
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Voorziening 
Verwerkingsdoel-

einde 

Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn* 

stuurinformatie 

informatieproducten  

* Om een verband te kunnen leggen tussen gerelateerde berichten binnen de berichtstroom van iJw berichten van een gemeente ten behoeve van de beoogde doelstelling 

tot het kunnen bieden van management- en stuurinformatie in verband met de wettelijke Jeugdwet taakstelling van de gemeente, is een bewaartermijn door IB van 4 jaar 

nodig in de Voorziening iJw van de bewerkte iJw-berichten datasets. 

 

Informatieproduct Verwerkingsdoeleinde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-

termijn 

a. Ketendata iJw 

 

Verkrijgen door 

Gemeente van eigen iJw 
data ten behoeve van 

management- en 

stuurinformatie i.v.m. 

uitvoering wettelijke 

taken iJw 

Bronnen: 
• Zie bovenstaand onder ‘4. 

Berichtenverkeer Jeugdwet’ 

bij informatieproducten 

onder  Bron(nen) en 

categorieën van 

persoonsgegevens. 

Categorieën van 
persoonsgegevens: 
• De subset van gegevens die 

worden verwerkt tot de 

datasets voor het 

informatieproduct Ketendata 

iJw zijn gepseudonimiseerd. 

Zie voor de  

gepseudonimiseerde dataset 

onderstaande tabel. 

• cliënt 

• contactpersoon 

cliënt 

• gezagdrager 

 

Gemeente 90 dagen 
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Tabel: Gepseudonimiseerde informatie Ketendata iJw aan Gemeenten* 

Soort gegeven Gegevens Jw 

Nummer Unieke code 
(Code gegeneerd (d.m.v. hashing) op basis van de BSN welke zonder de sleutel 
die hiervoor bij IB gebruikt is, niet herleidbaar is naar de oorspronkelijke BSN 
en daardoor voor de gemeente een anonieme code is) 

ToewijzingNummer - hash Unieke code 
(Code gegeneerd (d.m.v. hashing) op basis van het Toewijzingsnummer welke 
zonder de sleutel die hiervoor bij IB gebruikt is, niet herleidbaar is naar het 
oorspronkelijke Toewijzingsnummer en daardoor voor de gemeente een 
anonieme code is) 

Gewoon Geslacht 

Geboortejaar 

Postcode 

Administratief Informatie over de toewijzing van zorg 

▪ Betreffende gemeente en zorgaanbieder 
▪ Productgegevens 
▪ Datum toewijzing 
▪ Datum GGk 

Informatie over de start van zorg 
▪ Betreffende gemeente en zorgaanbieder 
▪ Productgegevens 
▪ Datum start zorg 
▪ Status zorg 
▪ Datum GGk 

Informatie over het stoppen van de zorg 
▪ Betreffende gemeente en zorgaanbieder 
▪ Productgegevens 
▪ Datum einde zorg 
▪ Reden beëindiging zorg 
▪ Datum GGk 
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Soort gegeven Gegevens Jw 

Informatie over de kosten van de zorg (declaratie/factuur) 
▪ Betreffende gemeente en zorgaanbieder 
▪ Totale kosten geleverde zorg 

▪ Kosten per product gespecificeerd 
▪ De periode geleverde zorg waarop de kosten betrekking 

hebben 
▪ Datum GGk 

* Gemeenten die de informatiedienst Stuurinformatie iJw – en daarvan deel uitmakende informatieproducten zoals Ketendata IJw– afnemen van het IB hebben geen 

directe toegang tot de Voorziening iJw noch tot eventuele private keys die bij pseudonimisering en anonimisering van gegevens voor worden gebruikt. 

 

 Berichtenverkeer trekkingsrecht PGB 
De Wmo en Jeugdwet bieden burgers de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (PGB). De SVB heeft in het kader van de PGB’s een taak met 

betrekking tot de zogenaamde ‘trekkingsrechten’. Met de Informatiedienst Trekkingsrecht PGB kunnen de gemeenten en de SVB communiceren over 

toekenning en budgetafsluiting met betrekking tot trekkingsrechten PGB. 

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de informatiedienst ‘Berichtenverkeer trekkingsrecht PGB’ kent de volgende grondslag(en): 
1. Grondslag verwerking IB: Stichting Inlichtingenbureau Aansluitings- en Bewerkersovereenkomst Gemeentelijk Gegevensknooppunt (tussen Stichting Inlichtingenbureau en 

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

2. 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); 

3. Grondslag verwerking Gemeente: artikel 5.1.1 Wmo en artikel 7.4.0 lid 1 Jeugdwet;  

4. Grondslag verwerking SVB: artikel 5.1.4 Wmo en artikel 8.1.8 Jeugdwet; 

Informatieproduct 
Verwerkingsdoel-

einde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn 

Bericht 
Toekenningsbericht PGB 
(Wmo en Jeugd) 

Uitvoering 
persoonsgebonden 
budget (PGB) 

Gemeente: 
• BSN cliënt 

• Geboortedatum cliënt  

• cliënt 

• contactper-

soon 

SVB 60 dagen 
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Informatieproduct 
Verwerkingsdoel-

einde 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers Bewaartermijn 

• PGB informatie (beschikking, budget) 

• BSN en gegevens contactpersoon 

 
Bericht Budgetafsluiting 
PGB 

Uitvoering 
persoonsgebonden 
budget (PGB) 

SVB: 
• BSN cliënt 

• Geboortedatum cliënt 

• PGB informatie (bestedingen budget) 

 

• cliënt Gemeente 60 dagen 
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Afkortingen  
 
• BSN: burgerservicenummer 

• CIZ: Centrum indicatiestelling zorg 

• IB: Stichting Inlichtingenbureau 

• Jw: Jeugdwet 

• PGB: persoonsgebonden budget  

• RvIG: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 

• SVB: Sociale Verzekeringsbank 

• Wlz: Wet langdurige zorg  

• Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 


