
 Openbare verwerkingsregister GBLT 

WOZ-waardering 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soort 
activiteiten 

Naam verwerking Eindverantwoordelij
ke 

Verwerkingsdoeleind
en 

Rechtmatig
e 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegeve
ns 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruikstermij
n 

Bewaartermi
jn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he maatregelen 

Soort 
verwerkin
g 

Herkom
st 
gegeven
s 

Gegevensbehe
er  

Kadastermutaties 
(bestaande bouw) 

Kadastermutaties 
verwerken (bijv. 
aankoop/verkoop 
onroerend goed) 

Dagelijks Bestuur GBLT De juiste 
belanghebbende de 
juiste aanslag opleggen. 

Wettelijke 
verplichting, 
art. 6 lid 1 c 
AVG;  

Artikel 
37b Wet 
waarderin
g 
onroerend
e zaken 

Eigenaar 
onroerend goed, 
gebruiker 

NAW (eigenaar) 
adres object, 
geboortedatum, 
geslacht, 
subjectnummer 
(kadaster), 
kadastraal 
nummer, BSN 

BSN Belanghebbend
e, deelnemende 
gemeenten 
waterschappen, 
LV WOZ, 
Belastingdienst, 
BRP, Kadaster 

NVT 5 jaar (aanslagen  
opleggen tot 3 
jaar terug, 
verminderen tot 
5 jaar terug)  

12 jaar archief Art. 20 lid 3 en 
lid 4 Algemene 
wet inzake 
Rijksbelastingen 
jo art. 27 lid 4 
Wet WOZ 

BIG-maatregelen 
en ISO 27002 

NVT Kadaster, 
BRP, KvK, 
BAG 

Gegevensbehe
er  

Bouwvergunningen 
en 
huisnummerbesluit
en (nieuwbouw en 
sloop) 

Bouwvergunningen 
en 
huisnummerbesluit
en  

Dagelijks Bestuur GBLT Juiste waardering op 
basis van juiste 
objectkenmerken 
maken.  

Wettelijke 
verplichting, 
art. 6 lid 1 c 
AVG;  

Artikel 
37b Wet 
waarderin
g 
onroerend
e zaken 

Aanvrager, 
eigenaar 
onroerend goed, 
gebruiker 

NAW eigenaar, 
NAW gebruiker, 
geboortedatum, 
BSN, geslacht, 
subjectnummer 
(kadaster), 
kadastraal 
nummer 

BSN Belanghebbend
e,  
deelnemende 
gemeenten 
waterschappen, 
LV WOZ, 
Belastingdienst, 
BRP, Kadaster 

NVT 5 jaar (aanslagen  
opleggen tot 3 
jaar terug, 
verminderen tot 
5 jaar terug)  

12 jaar archief Art. 20 lid 3 en 
lid 4 Algemene 
wet inzake 
Rijksbelastingen 
jo art. 27 lid 4 
Wet WOZ 

BIG-maatregelen 
en ISO 27002 

NVT Kadaster, 
BRP, KvK, 
BAG 

WKPB WKPB gemeente 
Zwolle 

Registreren een 
beperking op een 
perceel  

Dagelijks Bestuur GBLT Gemeentelijke 
beperkingen op 
percelen inzichtelijk en 
toegankelijk maken 
voor afnemers. 

Wettelijke 
verplichting, 
art. 6 lid 1 c 
AVG;  

Art. 5 
WKPB 

Objecteigenaar NAW eigenaar, 
NAW gebruiker, 
geboortedatum, 
BSN, geslacht, 
subjectnummer 
(kadaster), 
kadastraal 
nummer 

BSN Objecteigenaar, 
LV WKPB, 
gemeente 
Zwolle 

NVT 

AVG NIET VAN TOEPASSING 

Valt buiten het 
bereik van 
privacywetgevin
g ogv art. 9 lid 4 
WKPB 

BIG-maatregelen 
en ISO 27002 

NVT Gemeent
e Zwolle 

Taxaties 
woningen 

NVT Waardebepaling en 
waardevaststelling 
woningen 

Dagelijks Bestuur GBLT Waarde vaststellen van 
onroerend goed. 

Wettelijke 
verplichting, 
art. 6 lid 1 c 
AVG;  

Art. 23 jo 
30 lid 8 
Wet WOZ 

Woningeigenaar, 
gebruiker 
(huurder) 

NAW, geslacht, 
geboortedatum, 
BSN 

BSN Drukker, 
bedrijfseigenare
n, gebruikers, 
gemeenten en 
waterschappen, 
Belastingdienst, 
LV WOZ, 
Kadaster, BRP, 
BAG 

NVT 5 jaar vóór 
onherroepelijk 
worden aanslag  

7 jaar na 
onherroepelijk 
worden 
aanslag 

Art. 52 lid 4 
Algemene wet 
inzake 
rijksbelastingen, 
art. 27 lid 2 Wet 
WOZ en art. 2 
Uitvoeringsbesl
uit Wet WOZ. 

BIG-maatregelen 
en ISO 27002 

Handmatig Burger, 
BRP, 
BAG, 
Kadaster 

Taxaties niet-
woningen 

NVT Waardebepaling en 
waardevaststelling 
niet-woningen 

Dagelijks Bestuur GBLT Waarde vaststellen van 
onroerend goed. 

Wettelijke 
verplichting, 
art. 6 lid 1 c 
AVG;  

Art. 23 jo 
30 lid 8 
Wet WOZ 

Bedrijfseigenaar, 
gebruiker  

NAW, geslacht, 
geboortedatum, 
BSN 

BSN Drukker, 
bedrijfseigenare
n, gebruikers, 
gemeenten en 
waterschappen, 
Belastingdienst, 
LV WOZ, 
Kadaster, BRP, 
BAG 

NVT 5 jaar vóór 
onherroepelijk 
worden aanslag  

7 jaar na 
onherroepelijk 
worden 
aanslag 

Art. 52 lid 4 
Algemene wet 
inzake 
rijksbelastingen, 
art. 27 lid 2 Wet 
WOZ en art. 2 
Uitvoeringsbesl
uit Wet WOZ. 

BIG-maatregelen 
en ISO 27002 

Handmatig Burger, 
BRP, 
BAG, 
Kadaster 

Bezwaar en 
beroep  

NVT Bezwaar en beroep Dagelijks Bestuur GBLT Uitspraak doen op een 
bezwaar- of 
beroepschrift. 

Wettelijke 
verplichting, 
art. 6 lid 1 c 
AVG;  

Art. 30 
Wet WOZ 
jo 6:5 Awb 

Belanghebbende
, gemachtigde, 
wettelijke 
vertegenwoordig
er 

NAW, geslacht, 
geboortedatum, 
BSN, gronden van 
bezwaar 

BSN NVT NVT Gedurende de 
bezwaar en/of 
beroepsprocedur
e. 

7 jaar na 
onherroepelijk 
worden 
aanslag 

Art. 52 lid 4 
Algemene wet 
inzake 
rijksbelastingen 

BIG-maatregelen 
en ISO 27002 

Handmatig Burger, 
BRP, 
BAG, 
Kadaster 
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 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 1 
Naam hoofdtaak Naam 

subtaak/soort 
activiteiten 

Naam verwerking Eindverantwoorde
lijke 

Verwerkingsdoelei
nden 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën 
van 
Persoonsgegev
ens 

Bijzondere 
persoonsgegev
ens 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgif
te aan 
derden 

Gebruikster
mijn 

Bewaarter
mijn 

Uitleg  Technische en 

organisatoris

che 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Zuiverings- en 

verontreinigingshe

ffing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshe

ffing meet- en 

tabelbedrijven 

(waterschappen/G

BLT) 

Meet- en 

ontheffingsbeschikki

ngen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op 

aanvragen meet- en 

ontheffingbeschikkin

gen 

Wettelijke 

verplichtin

g, art. 6 lid 

1 c AVG;  

Artikel 122g 

Waterschapswe

t 

Belastingplicht

ige, 

gemachtigde 

NAW NVT Drukker, 

belastingplicht

ige, 

gemachtigde, 

adviesbureau's 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschul

d is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingplicht

ige 

Zuiverings- en 

verontreinigingshe

ffing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshe

ffing meet- en 

tabelbedrijven 

(waterschappen/G

BLT) 

Afvalwateronderzoe

k 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op 

aanvragen en 

uitvoeren onderzoek 

Wettelijke 

verplichtin

g, art. 6 lid 

1 c AVG;  

Artikel 4 Besluit 

vervuilingswaar

de ingenomen 

water 2009 

Belastingplicht

ige, 

gemachtigde, 

adviesbureau 

NAW NVT Drukker, 

belastingplicht

ige, 

gemachtigde, 

adviesbureau's 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschul

d is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingplicht

ige 

Zuiverings- en 

verontreinigingshe

ffing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshe

ffing meet- en 

tabelbedrijven 

(waterschappen/G

BLT) 

Aanvraag T-correctie Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op 

aanvragen 

Wettelijke 

verplichtin

g, art. 6 lid 

1 c AVG;  

Artikel 6.12, 

vijfde lid, van 

het 

Waterschapsbe

sluit 

Belastingplicht

ige, 

gemachtigde, 

adviesbureau 

NAW NVT Drukker, 

belastingplicht

ige, 

gemachtigde, 

adviesbureau's 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschul

d is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingplicht

ige 

Zuiverings- en 

verontreinigingshe

ffing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshe

ffing meet- en 

tabelbedrijven 

(waterschappen/G

BLT) 

Aangifte Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Verwerken aangifte Wettelijke 

verplichtin

g, art. 6 lid 

1 c AVG;  

Artikel 6 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen 

jo. Artikel 127 

Waterschapswe

t  

Belastingplicht

ige, 

gemachtigde 

NAW, 

waterverbruik, 

debiet 

NVT Drukker, 

belastingplicht

ige, 

gemachtigde, 

adviesbureau's 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschul

d is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingplicht

ige, 

drinkwaterbed

rijf 
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 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 2 
Naam hoofdtaak Naam 

subtaak/soort 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordel
ijke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën 
van 
Persoonsgegev
ens 

Bijzondere 
persoonsgegev
ens 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgif
te aan 
derden 

Gebruikstermi
jn 

Bewaarterm
ijn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Zuiverings- en 

verontreinigingshef

fing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshef

fing meet- en 

tabelbedrijven 

(waterschappen/G

BLT) 

Opstellen 

heffingsadvieze

n 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Opstellen 

heffingsadviezen 

Wettelijke 

verplichting

, art. 6 lid 1 

c AVG;  

Artikel 110 

Waterschaps

wet 

Belastingplichti

ge, 

gemachtigde 

NAW, 

waterverbruik, 

debiet 

NVT Waterschap, 

GBLT 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingplichti

ge, 

drinkwaterbed

rijf 

Zuiverings- en 

verontreinigingshef

fing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshef

fing meet- en 

tabelbedrijven 

(waterschappen/G

BLT) 

Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Formaliseren 

belastingschuld 

Wettelijke 

verplichting

, art. 6 lid 1 

c AVG;  

Artikel 110 

Waterschaps

wet 

Belastingplichti

ge, 

gemachtigde 

NAW, 

waterverbruik, 

debiet 

NVT Drukker, 

belastingplichti

ge, 

gemachtigde, 

adviesbureau's 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingplichti

ge, 

drinkwaterbed

rijf 

Zuiverings- en 

verontreinigingshef

fing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshef

fing meet- en 

tabelbedrijven 

(waterschappen/G

BLT) 

Bezwaarproced

ures 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op 

bezwaren en 

procederen in (hoger) 

beroep en cassatie 

Wettelijke 

verplichting

, art. 6 lid 1 

c AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Belastingplichti

ge, 

gemachtigde 

NAW, 

waterverbruik, 

NHR (KvK), 

ingediende 

gronden van 

bezwaar 

NVT Drukker, 

belastingplichti

ge, 

gemachtigde, 

adviesbureau's 

NVT Gedurende de 

bezwaar en/of 

beroepsproced

ure. 

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingplichti

ge, Portal 

Bakerware 

Zuiverings- en 

verontreinigingshef

fing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshef

fing meet- en 

tabelbedrijven 

(waterschappen/G

BLT) 

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van 

procedures in beroep, 

hoger beroep en 

beroep in cassatie 

Wettelijke 

verplichting

, art. 6 lid 1 

c AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Belastingplichti

ge, 

gemachtigde 

NAW, 

waterverbruik, 

NHR (KvK), 

ingediende 

gronden van 

bezwaar 

NVT Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

bezwaar en/of 

beroepsproced

ure. 

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingdossie

r, Portal 

BakerWare 

                  

 

 

  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-01-01#HoofdstukV
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-01-01#HoofdstukV
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-01-01#HoofdstukV
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-01-01#HoofdstukV
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-01-01#HoofdstukV
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-01-01#HoofdstukV
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-01-01#HoofdstukV
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-01-01#HoofdstukV
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-01-01#HoofdstukV
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-01-01#HoofdstukV


 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 3 
Naam hoofdtaak Naam 

subtaak/soort 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoorde
lijke 

Verwerkingsdoelei
nden 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën 
van 
Persoonsgegev
ens 

Bijzondere 
persoonsgegev
ens 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgif
te aan 
derden 

Gebruikster
mijn 

Bewaarterm
ijn 

Uitleg  Technische en 

organisatoris

che 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Zuiverings- en 

verontreinigingshe

ffing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshe

ffing 

tabelbedrijven 

(GBLT) 

Aangifte Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Doen van aangifte Wettelijke 

verplichtin

g, art. 6 lid 

1 c AVG;  

Artikel 6 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en jo. Artikel 

127 

Waterschaps

wet  

Belastingplicht

ige, 

gemachtigde 

NAW, 

waterverbruik, 

debiet 

NVT Drukker, 

belastingplicht

ige, 

gemachtigde, 

adviesbureau's 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschul

d is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Aangifte, verstrekt 

door 

belastingplichtige, 

via 

controlebevoegdhe

den, verstrekt door 

drinkwaterbedrijf 

Zuiverings- en 

verontreinigingshe

ffing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshe

ffing 

tabelbedrijven 

(GBLT) 

Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

  Wettelijke 

verplichtin

g, art. 6 lid 

1 c AVG;  

Artikel 110 

Waterschaps

wet 

Belastingplicht

ige, 

gemachtigde 

NAW NVT Drukker, 

belastingplicht

ige, 

gemachtigde, 

adviesbureau's 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschul

d is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Key2 Belastingen, 

aangiftebiljet, 

WebisMeet 

Zuiverings- en 

verontreinigingshe

ffing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshe

ffing 

tabelbedrijven 

(GBLT) 

Aanvraagproced

ures ontheffing 

of vermindering 

aanslag 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op 

verzoekschriften 

Wettelijke 

verplichtin

g, art. 6 lid 

1 c AVG;  

Artikel 132 

Waterschaps

wet 

Belastingplicht

ige, 

gemachtigde 

NAW, 

waterverbruik 

NVT Drukker, 

belastingplicht

ige, 

gemachtigde, 

adviesbureau's 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschul

d is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingplichtige, 

Portal BakerWare 

Zuiverings- en 

verontreinigingshe

ffing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshe

ffing 

tabelbedrijven 

(GBLT) 

Aanvraag 

ontheffing 

digitale aangifte 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op 

ontheffingsverzoeken 

Wettelijke 

verplichtin

g, art. 6 lid 

1 c AVG;  

Artikel 8, 

vierde lid, van 

de Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Belastingplicht

ige, 

gemachtigde 

NAW NVT Drukker, 

belastingplicht

ige, 

gemachtigde, 

adviesbureau's 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschul

d is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingplichtige    

 

 

 

 

  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=110&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005108/2017-07-01#TiteldeelIV_HoofdstukXVI_Artikel110
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005108/2017-07-01#TiteldeelIV_HoofdstukXVI_Artikel110
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005108/2017-07-01#TiteldeelIV_HoofdstukXVI_Artikel110
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=II&artikel=8&lid=4
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=II&artikel=8&lid=4
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=II&artikel=8&lid=4


 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 4 
Naam hoofdtaak Naam 

subtaak/soort 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordel
ijke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën 
van 
Persoonsgegev
ens 

Bijzondere 
persoonsgegev
ens 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgif
te aan 
derden 

Gebruikstermi
jn 

Bewaarterm
ijn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Zuiverings- en 

verontreinigingshef

fing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshef

fing tabelbedrijven 

(GBLT) 

Bezwaarprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op 

bezwaren en 

procederen in (hoger) 

beroep en cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmi

ng, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplicht

ige 

NAW, 

waterverbruik, 

NHR (KvK), 

ingediende 

gronden van 

bezwaar 

NVT Drukker, 

belastingplichti

ge, 

gemachtigde, 

adviesbureau's 

NVT Gedurende de 

bezwaar en/of 

beroepsproced

ure. 

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingplichti

ge, Portal 

BakerWare 

Zuiverings- en 

verontreinigingshef

fing 

bedrijfsruimten 

Zuiveringsheffing- 

en 

verontreinigingshef

fing tabelbedrijven 

(GBLT) 

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van 

procedures in beroep, 

hoger beroep en 

beroep in cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmi

ng, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

beroep, 

belastingplicht

ige 

NAW, 

waterverbruik 

NVT Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

bezwaar en/of 

beroepsproced

ure. 

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingdossie

r, Portal 

BakerWare 

Zuiverings- en 

verontreinigingshef

fing woonruimten 

NVT Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Wettelijke 

verplichting

, art. 6 lid 1 

c AVG;  

Hoofdstuk 

XVIIb 

Waterschaps

wet 

Belastingplicht

ige 

NAW, BSN,  

geboortedatum, 

overlijdingsdatu

m, 

contactgegevens

, evt. burgerlijkse 

stand en NAW 

erven 

BSN Belastingplichti

ge, 

bewindvoerder

, drukker,  

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k worden 

aanslag 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

BRP, BAG 

Zuiverings- en 

verontreinigingshef

fing woonruimten 

NVT Bezwaarprocedu

re 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op 

bezwaren en 

procederen in (hoger) 

beroep en cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmi

ng, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplicht

ige 

NAW, BSN,  

geboortedatum, 

overlijdingsdatu

m, 

contactgegevens

, evt. burgerlijkse 

stand en NAW 

erven, 

aangevoerde 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichti

ge, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener, BRP,  

 

 

 

  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01


 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 5 
Naam hoofdtaak Naam 

subtaak/so
ort 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordel
ijke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën 
van 
Persoonsgegev
ens 

Bijzondere 
persoonsgegev
ens 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgif
te aan 
derden 

Gebruikstermi
jn 

Bewaarterm
ijn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Zuiverings- en 

verontreinigingshef

fing woonruimten 

NVT Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van 

procedures in beroep, 

hoger beroep en 

beroep in cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN,  

geboortedatum, 

overlijdingsdatu

m, 

contactgegevens, 

evt. burgerlijkse 

stand en NAW 

erven, 

aangevoerde 

beroepsgronden 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

bezwaar en/of 

beroepsprocedu

re. 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener, BRP,  

Watersysteemheffi

ng gebouwd, 

ongebouwd niet 

zijnde 

natuurterreinen, 

natuurterreinen 

NVT Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Wettelijke 

verplichting

, art. 6 lid 1 

c AVG;  

Art. 116 - 148 

Waterschaps

wet 

Belastingplichti

ge, evt. erven 

NAW, BSN, 

kadastrale 

subjectnummer, 

geboortedatum, 

soort 

eigendomsrechte

n, waarde en 

adres van object 

(alleen voor 

gebouwd), evt. 

burgerlijkse stand 

en NAW erven 

BSN Belastingplichti

ge, evt. erven 

van 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Kadaster, BRP, 

GBAv, LVWOZ, 

KvK voor 

rechtspersone

n, 

belastingsplich

te, gemeente 

die de waarde 

van het object 

bepaalt. 

Watersysteemheffi

ng gebouwd, 

ongebouwd niet 

zijnde 

natuurterreinen, 

natuurterreinen 

NVT Bezwaarprocedu

re 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

kadastrale 

subjectnummer, 

geboortedatum, 

soort 

eigendomsrechte

n, waarde en 

adres van object 

(alleen voor 

gebouwd), evt. 

burgerlijkse stand 

en NAW erven, 

aangeleverde 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichti

ge, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling van 

de procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener, 

Kadaster, BRP, 

GBAv, LVWOZ, 

KvK voor 

rechtspersone

n, 

belastingsplich

te, gemeente 

die de waarde 

van het object 

bepaalt, PDOK 

(internetbron). 

Watersysteemheffi

ng gebouwd, 

ongebouwd niet 

zijnde 

natuurterreinen, 

natuurterreinen 

NVT Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van 

procedures in beroep, 

hoger beroep en 

beroep in cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

kadastrale 

subjectnummer, 

geboortedatum, 

soort 

eigendomsrechte

n, waarde en 

adres van object 

(alleen voor 

gebouwd), evt. 

burgerlijkse stand 

en NAW erven, 

aangeleverde 

bezwaargronden 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling van 

de procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener, 

Kadaster, BRP, 

GBAv, LVWOZ, 

KvK voor 

rechtspersone

n, 

belastingsplich

te, gemeente 

die de waarde 

van het object 

bepaalt, PDOK 

(internetbron). 
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 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 6 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soort 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordeli
jke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën 
van 
Persoonsgegeve
ns 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruiksterm
ijn 

Bewaartermi
jn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Afvalstoffenheffi

ng 

Diftar 

Bunschoten, 

Dalfsen, 

Leusden en 

Nijkerk 

Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Wettelijke 

verplichting

, art. 6 lid 1 

c AVG;  

Artikel 15.33 

Wet 

milieubeheer 

Belastingplichti

ge 

NAW, aantal 

ledigingen kliko 

en aantal kliko's 

per adres 

NVT Belastingplichti

ge, drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig BAG, BRP, 

Afvalinzamela

ar 

Afvalstoffenheffi

ng 

Diftar 

Bunschoten, 

Dalfsen, 

Leusden en 

Nijkerk 

Bezwaarprocedu

re 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN,  

geboortedatum,  

evt. burgerlijkse 

stand en NAW 

erven, 

aangeleverde 

bezwaargronden, 

aantal ledigingen 

kliko's en aantal 

kliko's per adres 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichti

ge, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener, 

gemeente, 

BRP, 

Afvalinzamela

ar, BAG 

Afvalstoffenheffi

ng 

Diftar 

Bunschoten, 

Dalfsen, 

Leusden en 

Nijkerk 

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van 

procedures in beroep, 

hoger beroep en 

beroep in cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN,  

geboortedatum,  

evt. burgerlijkse 

stand en NAW 

erven, 

aangeleverde 

bezwaargronden 

en -

beroepsgronden, 

aantal ledigingen 

kliko's en aantal 

kliko's per adres 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener, 

gemeente, 

BRP, 

Afvalinzamela

ar, BAG 

Afvalstoffenheffi

ng 

Afvalstoffenheffi

ng alle 

gemeenten  

Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Wettelijke 

verplichting

, art. 6 lid 1 

c AVG;  

Artikel 15.33 

Wet 

milieubeheer 

Belastingplichti

ge 

NAW BSN Belastingplichti

ge, drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig BAG, BRP  

 

  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=15&titeldeel=15.9&artikel=15.33&z=2017-08-30&g=2017-08-30
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=15&titeldeel=15.9&artikel=15.33&z=2017-08-30&g=2017-08-30
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=15&titeldeel=15.9&artikel=15.33&z=2017-08-30&g=2017-08-30
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=15&titeldeel=15.9&artikel=15.33&z=2017-08-30&g=2017-08-30
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=15&titeldeel=15.9&artikel=15.33&z=2017-08-30&g=2017-08-30
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=15&titeldeel=15.9&artikel=15.33&z=2017-08-30&g=2017-08-30
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=15&titeldeel=15.9&artikel=15.33&z=2017-08-30&g=2017-08-30
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=15&titeldeel=15.9&artikel=15.33&z=2017-08-30&g=2017-08-30


 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 7 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soort 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordeli
jke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegeve
ns 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruikstermi
jn 

Bewaartermi
jn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Afvalstoffenheffi

ng 

Afvalstoffenheffi

ng alle 

gemeenten  

Bezwaarprocedu

re 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN,  

geboortedatum,  

evt. burgerlijkse 

stand en NAW 

erven, 

aangeleverde 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichti

ge, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener, 

gemeente, 

BRP, BAG 

Afvalstoffenheffi

ng 

Afvalstoffenheffi

ng alle 

gemeenten  

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van procedures 

in beroep, hoger 

beroep en beroep in 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN,  

geboortedatum,  

evt. burgerlijkse 

stand en NAW 

erven, 

aangeleverde 

bezwaargronden 

en -

beroepsgronden 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener 

Forensenbelasti

ng 

Forensenbelasti

ng Nijkerk    

Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG 

Artikel 223 

Gemeentewe

t 

Belastingplichti

ge, 

gemachtigde 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

kadastraal 

nummer, NAW 

ouders,  

BSN Belastingplichti

ge, evt. erven 

van, 

bewindvoerder, 

drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig BRP, 

Kadaster, 

WOZ, BAG, 

evt. 

vakantiepa

rk 

beheerder 

Forensenbelasti

ng 

Forensenbelasti

ng Nijkerk    

Bezwaarprocedu

re 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

kadastraal 

nummer, NAW 

ouders, 

aangeleverde 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichti

ge, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener, 

BRP, 

Kadaster, 

WOZ, BAG, 

evt. 

vakantiepa

rk 
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http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&paragraaf=3&artikel=223&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&paragraaf=3&artikel=223&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&paragraaf=3&artikel=223&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01


 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 8 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soort 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordeli
jke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegeve
ns 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruikstermi
jn 

Bewaartermi
jn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Forensenbelasti

ng 

Forensenbelasti

ng Nijkerk    

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van procedures 

in beroep, hoger 

beroep en beroep in 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

kadastraal 

nummer, NAW 

ouders, 

aangeleverde 

bezwaar- en 

beroepsgronden. 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener 

Forensenbelasti

ng 

Forensenbelasti

ng Dronten 

Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Wettelijke 

verplichting, 

art. 6 lid 1 c 

AVG;  

Artikel 223 

Gemeentewe

t 

Belastingplichti

ge, 

gemachtigde 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

kadastraal 

nummer, NAW 

ouders, WOZ-

waarde 

BSN Belastingplichti

ge, evt. erven 

van, 

bewindvoerder, 

drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig BAG, BRP, 

WOZ-

administratie

, 

vakantiepark

en beheerder 

Forensenbelasti

ng 

Forensenbelasti

ng Dronten 

Bezwaarprocedu

re 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

kadastraal 

nummer, NAW 

ouders, WOZ-

waarde, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichti

ge, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener, 

BAG, BRP, 

WOZ-

administratie

, 

vakantiepark

en beheerder 

Forensenbelasti

ng 

Forensenbelasti

ng Dronten 

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van procedures 

in beroep, hoger 

beroep en beroep in 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

kadastraal 

nummer, NAW 

ouders, WOZ-

waarde, 

ingediende 

bezwaar- en 

beroepsgronden 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener 

 

  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&paragraaf=3&artikel=223&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&paragraaf=3&artikel=223&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&paragraaf=3&artikel=223&z=2017-07-01&g=2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01


 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 9 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soort 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordeli
jke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën 
van 
Persoonsgegeve
ns 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruiksterm
ijn 

Bewaartermi
jn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Forensenbelasti

ng 

Forensenbelasti

ng Bunschoten  

Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Belastingplichti

ge, 

gemachtigde 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

kadastraal 

nummer, NAW 

ouders, WOZ-

waarde 

BSN Belastingplichti

ge, evt. erven 

van, 

bewindvoerder, 

drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig BAG, BRP, 

WOZ-

administratie

, 

vakantiepark

en beheerder 

Forensenbelasti

ng 

Forensenbelasti

ng Bunschoten  

Bezwaarprocedu

re 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

kadastraal 

nummer, NAW 

ouders, WOZ-

waarde, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichti

ge, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener, 

BAG, BRP, 

WOZ-

administratie

, 

vakantiepark

en beheerder 

Forensenbelasti

ng 

Forensenbelasti

ng Bunschoten  

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van procedures 

in beroep, hoger 

beroep en beroep in 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

kadastraal 

nummer, NAW 

ouders, WOZ-

waarde, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener 

Reinigingsheffin

g  

Reinigingsheffin

g Leusden  

Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG;  

Gemeentelijke 

verordening: 

Verordening 

Reinigingsheffi

ng 2018 

Belastingplichti

ge, 

gemachtigde 

Contactgegevens,  

KvK-nummer 

NVT Belastingplichti

ge, curator, 

drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Kvk, BAG, 

WOZ-

administratie 

desbetreffen

de gemeente 

 

  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Leusden/CVDR603761/CVDR603761_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Leusden/CVDR603761/CVDR603761_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Leusden/CVDR603761/CVDR603761_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Leusden/CVDR603761/CVDR603761_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Leusden/CVDR603761/CVDR603761_1.html


 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 10 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soor
t activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordeli
jke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën 
van 
Persoonsgegev
ens 

Bijzondere 
persoonsgegev
ens 

Categorieën van 
Ontvangers 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruiksterm
ijn 

Bewaartermi
jn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Reinigingsheffi

ng  

Reinigingsheffi

ng Leusden  

Bezwaarprocedu

re 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

Contactgegevens,  

KvK-nummer, 

ingediende 

bezwaargronden 

NVT Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichtige, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener, 

KvK, BAG, 

WOZ-

administratie 

desbetreffen

de gemeente 

Reinigingsheffi

ng  

Reinigingsheffi

ng Leusden  

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van 

procedures in beroep, 

hoger beroep en 

beroep in cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

Contactgegevens,  

KvK-nummer, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Drukker, rechtbank, 

gerechtshof, Hoge 

Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener 

Rioolheffing Per aansluiting 

gebruikers 

(Dronten, 

Leusden, 

Bunshoten) 

Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG;  

Gemeentelijk

e 

verordeninge

n Dornten, 

Leusden, 

Bunschote: 

Verordening 

op de heffing 

en de 

invoering van 

rioolheffing 

2018 

Belastingplichti

ge, 

gemachtigde 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

Kvk-gegevens,  

BSN Belastingplichtige, 

evt. erven van, 

bewindvoerder/cura

tor, drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

BRP, KvK 

Rioolheffing Per aansluiting 

gebruikers 

(Dronten, 

Leusden, 

Bunshoten) 

Bezwaarprocedu

re 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

KvK-gegevens, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichtige, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener, 

BRP, KvK 
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 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 11 
Naam 
hoofdtaa
k 

Naam 
subtaak/soo
rt 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordelij
ke 

Verwerkingsdoeleind
en 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegeve
ns 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieën van 
Ontvangers 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruikstermi
jn 

Bewaartermi
jn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he maatregelen 

Soort 
verwerkin
g 

Herkoms
t 
gegeven
s 

Rioolheffin

g 

Per 

aansluiting 

gebruikers 

(Dronten, 

Leusden, 

Bunshoten) 

Beroepsprocedur

es 

Dagelijks Bestuur GBLT Voeren van procedures 

in beroep, hoger 

beroep en beroep in 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

beroep, 

belastingplichtig

e 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, KvK-

gegevens, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Drukker, rechtbank, 

gerechtshof, Hoge 

Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasting

en en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener 

Rioolheffin

g 

Per 

aansluiting 

eigenaren 

(Nijkerk, 

Zwolle en 

Dalfsen)  

Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur GBLT Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG;  

Gemeentelijk

e 

verordeninge

n Dornten, 

Leusden, 

Bunschote: 

Verordening 

op de heffing 

en de 

invoering van 

rioolheffing 

2018 

Belastingplichtig

e, gemachtigde 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, Kvk-

gegevens,  

BSN Belastingplichtige, 

evt. erven van, 

bewindvoerder/curat

or, drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasting

en en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Kadaster  

Rioolheffin

g 

Per 

aansluiting 

eigenaren 

(Nijkerk, 

Zwolle en 

Dalfsen)  

Bezwaarprocedur

e 

Dagelijks Bestuur GBLT Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichtig

e 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, KvK-

gegevens, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichtige, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasting

en en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener, 

Kadaster 

Rioolheffin

g 

Per 

aansluiting 

eigenaren 

(Nijkerk, 

Zwolle en 

Dalfsen)  

Beroepsprocedur

es 

Dagelijks Bestuur GBLT Voeren van procedures 

in beroep, hoger 

beroep en beroep in 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

beroep, 

belastingplichtig

e 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, KvK-

gegevens, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Drukker, rechtbank, 

gerechtshof, Hoge 

Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasting

en en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener 

Rioolheffin

g 

Per gebruik 

(Nijkerk, 

Zwolle, 

Dalfsen, 

Bunschoten) 

Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur GBLT Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG;  

Gemeentelijk

e 

verordeninge

n Dornten, 

Leusden, 

Bunschote: 

Verordening 

op de heffing 

en de 

invoering van 

rioolheffing 

2018 

Belastingplichtig

e, gemachtigde 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, Kvk-

gegevens, 

waterverbruik 

BSN Belastingplichtige, 

evt. erven van, 

bewindvoerder/curat

or, drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasting

en en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig BRP, KvK, 

Waterban

k 
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 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 12 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soor
t activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordeli
jke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegeve
ns 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruikstermi
jn 

Bewaartermi
jn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Rioolheffing Per gebruik 

(Nijkerk, 

Zwolle, 

Dalfsen, 

Bunschoten) 

Bezwaarprocedu

re 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, Kvk-

gegevens, 

waterverbruik, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichti

ge, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener, BRP, 

KvK, 

Waterbank 

Rioolheffing Per gebruik 

(Nijkerk, 

Zwolle, 

Dalfsen, 

Bunschoten) 

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van procedures 

in beroep, hoger 

beroep en beroep in 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, Kvk-

gegevens, 

waterverbruik, 

ingediende 

bezwaar- en 

beroepsgronden 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener 

Hondenbelasti

ng 

Hondenbelasti

ng 

Bunschoten, 

Dronten, 

Nijkerk, 

Dalfsen, 

Leusden) 

Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG;  

Gemeentelijke 

verordeningen 

Bunschiten, 

Dronten, 

Nijkerk, 

Dalfsen, 

Leusden: 

Verordening 

hondenbelasti

ng 

Bunschoten 

2017 

Belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

hondenbezit  

BSN Belastingplichti

ge, 

Controlebureau

, drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig BRP, 

Controleburea

u, 

Belastingplichti

ge 

Hondenbelasti

ng 

Hondenbelasti

ng 

Bunschoten, 

Dronten, 

Nijkerk, 

Dalfsen, 

Leusden) 

Bezwaarprocedu

re 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

hondenbezit, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichti

ge, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener, BRP, 

Controlebruea

u, 

Belastingplichti

ge 

Hondenbelasti

ng 

Hondenbelasti

ng 

Bunschoten, 

Dronten, 

Nijkerk, 

Dalfsen, 

Leusden) 

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van procedures 

in beroep, hoger 

beroep en beroep in 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

hondenbezit, 

ingediende 

bezwaar- en 

beroepsgronden 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169455.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169455.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169455.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169455.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169455.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169455.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169455.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169455.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169455.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169455.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169455.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169455.html
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01


 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 13 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soo
rt 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordeli
jke 

Verwerkingsdoeleind
en 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegeve
ns 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruikstermi
jn 

Bewaartermi
jn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Precario  Precario 

(Bunschoten, 

Dalfsen, 

Zwolle) 

Vaststellen 

aanslagen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG;  

Gemeentelijke 

verordeningen 

Bunschoten, 

Dalfsen, 

Zwolle: 

Verordening 

op de heffing 

en 

invoeringvan 

precariobelasti

ng 2015 

Belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, KvK, 

bezit 

gemeentelijke 

vergunning 

BSN Belastingplichti

ge, drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig BRP,  

belastingplichti

ge, 

desbetreffende 

gemeente 

Precario  Precario 

(Bunschoten, 

Dalfsen, 

Zwolle) 

Bezwaarprocedur

es 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, KvK, 

bezit 

gemeentelijke 

vergunning, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichti

ge, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener en/of 

belastingplichti

ge, BRP, 

desbetreffende 

gemeente 

Precario  Precario 

(Bunschoten, 

Dalfsen, 

Zwolle) 

Beroepsprocedur

es 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van procedures 

in beroep, hoger 

beroep en beroep in 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, KvK, 

bezit 

gemeentelijke 

vergunning, 

ingediende 

bezwaar- en 

beroepsgronden 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener 

Marktgeld

en  

Marktgelden 

(Dronten, 

Bunschoten) 

Vaststellen 

aanslagen  

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG;  

Gemeentelijke 

verordeningen 

Dronten en 

Bunschtoen: 

Verordening 

Markgeld 

Bunschoten 

2018 

Belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, KvK, 

marktmeester 

BSN Belastingplichti

ge, drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig BRP,  

Belastingplichti

ge, 

Desbetreffende 

gemeente, 

marktmeester 

Marktgeld

en  

Marktgelden 

(Dronten, 

Bunschoten) 

Bezwaarprocedur

es 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, KvK, 

marktmeester, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichti

ge, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener en/of 

belastingplichti

ge, BRP, 

desbetreffende 

gemeente, 

marktmeester 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bunschoten/351754.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bunschoten/351754.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bunschoten/351754.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bunschoten/351754.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bunschoten/351754.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bunschoten/351754.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bunschoten/351754.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bunschoten/351754.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bunschoten/351754.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bunschoten/351754.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bunschoten/351754.html
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-234655.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-234655.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-234655.html
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http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01


 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 14 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soor
t activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordeli
jke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën 
van 
Persoonsgegev
ens 

Bijzondere 
persoonsgegev
ens 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgif
te aan 
derden 

Gebruiksterm
ijn 

Bewaarterm
ijn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Marktgelden  Marktgelden 

(Dronten, 

Bunschoten) 

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van 

procedures in beroep, 

hoger beroep en 

beroep in cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

KvK, 

marktmeester, 

ingediende 

bezwaarg- en 

beroepsgronden 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

indiener 

Parkeerbelasti

ng 

Parkeerkbelasti

ng (Dronten) 

Vaststellen 

aanslagen  

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG;  

Gemeentelijke 

parkeerverorden

ing Dronten 

Belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

KvK, 

parkeerinformati

e, RdW-gegevens 

BSN Belastingplichti

ge, drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

BRP,  

Belastingplichtig

e, 

gemeentelijke 

parkeercontrole

ur, RDW 

Parkeerbelasti

ng 

Parkeerkbelasti

ng (Dronten) 

Bezwaarprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

KvK, 

parkeerinformati

e, RdW-

gegevens, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichti

ge, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener en/of 

belastingplichtig

e, BRP, 

gemeentelijke 

parkeercontrole

ur, RDW 

Parkeerbelasti

ng 

Parkeerkbelasti

ng (Dronten) 

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van 

procedures in beroep, 

hoger beroep en 

beroep in cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

KvK, 

parkeerinformati

e, RdW-

gegevens, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener 
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 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 15 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soort 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordel
ijke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën 
van 
Persoonsgegev
ens 

Bijzondere 
persoonsgegev
ens 

Categorieën van 
Ontvangers 

Doorgif
te aan 
derden 

Gebruiksterm
ijn 

Bewaarterm
ijn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Reclamebelasti

ng 

Reclamebelasti

ng (Dronten) 

Vaststellen 

aanslagen  

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG;  

Verordening 

op de heffing 

en invordering 

van 

reclamebelasti

ng 2017 

Gemeente 

Dronten 

Belastingplicht

ige 

 KvK-gegevens, 

WOZ-waarde 

NVT Belastingplichtige, 

bewindvoerder/cura

tor, drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingplichti

ge, KvK 

Reclamebelasti

ng 

Reclamebelasti

ng (Dronten) 

Bezwaarproced

ure 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmi

ng, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplicht

ige 

KvK-gegevens, 

WOZ-waarde, 

ingediende 

bezwaargronden 

NVT Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichtige, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener en/of 

belastingplichti

ge, KvK 

Reclamebelasti

ng 

Reclamebelasti

ng (Dronten) 

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van 

procedures in beroep, 

hoger beroep en 

beroep in cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmi

ng, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

Indiener 

beroep, 

belastingplicht

ige 

 KvK-gegevens, 

WOZ-waarde, 

ingediende 

bezwaar- en 

beroepsgronden 

BSN Drukker, rechtbank, 

gerechtshof, Hoge 

Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener 

Toeristenbelast

ing 

Toeristenbelast

ing (Dronten, 

Dalfsen, 

Leusden, 

Nijkerk) 

Vaststellen 

aanslagen  

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG;  

Gemeentelijke 

verordening: 

Verordening 

toeristenbelast

ing 2016, 

gemeente 

Dronten. 

Belastingplicht

ige 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

KvK-gegevens 

BSN Belastingplichtige, 

bewindvoerder/cura

tor, drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

BRP,  

Belastingplichti

ge, KvK,  
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 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 16 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soort 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordel
ijke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën 
van 
Persoonsgegev
ens 

Bijzondere 
persoonsgegev
ens 

Categorieën van 
Ontvangers 

Doorgif
te aan 
derden 

Gebruiksterm
ijn 

Bewaarterm
ijn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Toeristenbelast

ing 

Toeristenbelast

ing (Dronten, 

Dalfsen, 

Leusden, 

Nijkerk) 

Bezwaarprocedu

re 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

KvK-gegevens, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichtige, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener en/of 

belastingplichti

ge, KvK 

Toeristenbelast

ing 

Toeristenbelast

ing (Dronten, 

Dalfsen, 

Leusden, 

Nijkerk) 

Beroepsprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van 

procedures in beroep, 

hoger beroep en 

beroep in cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

KvK-gegevens, 

ingediende 

bezwaar- en 

beroepsgronden 

BSN Drukker, rechtbank, 

gerechtshof, Hoge 

Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener 

Havengelden  Havengelden 

(Bunschoten)  

Vaststellen 

aanslagen  

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG;  

Verordening 

havengeld 

Bunschoten 

2017 

Belastingplicht

ige 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

KvK, aantal 

ligdagen, 

bootgegevens 

BSN Belastingplichtige, 

bewindvoerder/cur

ator 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

BRP,  

Belastingplichti

ge, KvK, 

gemeente  

Havengelden  Havengelden 

(Bunschoten)  

Bezwaarprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum

, evt. NAW erven, 

NAW ouders, 

KvK, aantal 

ligdagen, 

bootgegevens, 

ingediende 

bezwaargronden. 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichtige, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener en/of 

belastingplichti

ge, BRP, 

gemeente 
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http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
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Belastingheffing deel 17 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soort 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoord
elijke 

Verwerkingsdoelei
nden 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën van 
Betrokkenen 

Categorieën 
van 
Persoonsgegev
ens 

Bijzondere 
persoonsgegev
ens 

Categorieën 
van Ontvangers 

Doorgif
te aan 
derden 

Gebruikster
mijn 

Bewaarter
mijn 

Uitleg  Technische en 

organisatoris

che 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Havengelden  Havengelden 

(Bunschoten)  

Beroepsproced

ures 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van 

procedures in 

beroep, hoger 

beroep en beroep in 

cassatie 

Wettelijke 

verplichtin

g en 

toestemmi

ng, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener beroep, 

belastingplichtige 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegeven

s, burgerlijke 

stand, 

overlijdensdatu

m, evt. NAW 

erven, NAW 

ouders, KvK, 

aantal ligdagen, 

bootgegevens, 

ingediende 

bezwaar- en 

beroepsgronden 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/ber

oep 

Artikel 5 

Archiefwet jo 

Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener 

Begraafplaatsrec

hten 

Begraafplaatsrec

hten (Zwolle)  

Vaststellen 

aanslagen  

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG;  

Verordening 

op de 

heffing en de 

invordering 

van rechten  

voor het 

gebruikvan 

de 

gemeentelijk

e 

begraafplaat

sen 2018 

Zwoll 

Belastingplichtige/nabesta

anden 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegeven

s, burgerlijke 

stand, 

overlijdensdatu

m, evt. NAW 

erven, NAW 

ouders, 

BSN Belastingplichtig

e, 

erven/nabestaan

den, drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschul

d is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/ber

oep 

Artikel 5 

Archiefwet jo 

Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

BRP, 

gemeente  

Begraafplaatsrec

hten 

Begraafplaatsrec

hten (Zwolle)  

Bezwaarproced

ures 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op 

bezwaren en 

procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichtin

g en 

toestemmi

ng, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener bezwaar, 

belastingplichtige 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegeven

s, burgerlijke 

stand, 

overlijdensdatu

m, evt. NAW 

erven, NAW 

ouders, 

ingediende 

bezwaargronde

n 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichtig

e, adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/ber

oep 

Artikel 5 

Archiefwet jo 

Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener en/of 

belastingplicht

ige, BRP, 

gemeente 

Begraafplaatsrec

hten 

Begraafplaatsrec

hten (Zwolle)  

Beroepsproced

ures 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van 

procedures in 

beroep, hoger 

beroep en beroep in 

cassatie 

Wettelijke 

verplichtin

g en 

toestemmi

ng, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener beroep, 

belastingplichtige, drukker 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegeven

s, burgerlijke 

stand, 

overlijdensdatu

m, evt. NAW 

erven, NAW 

ouders, 

ingediende 

bezwaargronde

n 

BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/ber

oep 

Artikel 5 

Archiefwet jo 

Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasti

ngen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Indiener 

 

  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR605276/CVDR605276_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR605276/CVDR605276_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR605276/CVDR605276_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR605276/CVDR605276_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR605276/CVDR605276_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR605276/CVDR605276_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR605276/CVDR605276_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR605276/CVDR605276_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR605276/CVDR605276_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR605276/CVDR605276_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR605276/CVDR605276_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR605276/CVDR605276_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR605276/CVDR605276_1.html
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01


 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 18 
Naam 
hoofdta
ak 

Naam 
subtaak/soo
rt 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordeli
jke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmatig
e grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegeve
ns 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieën van 
Ontvangers 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruikstermi
jn 

Bewaartermi
jn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

OZBG OZBG  Vaststellen 

aanslagen  

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Algemeen 

belang, art. 

6 AVG;  

Gemeentelijk

e 

verordeninge

n Nijkerk, 

Leusden, 

Dronten, 

Zwolle, 

Bunschoten, 

Dalfsen: 

Verordening 

op de heffing 

en 

invordering 

van 

onroerende-

zaakbelasting

en 2016 

Belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, KvK, 

bezit 

gemeentelijke 

vergunning 

BSN Belastingplichtige, 

Belastingdienst, 

Drukker 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig BRP,  

Belastingplichti

ge, 

Desbetreffende 

gemeente, KvK 

OZBG OZBG  Bezwaarprocedu

res 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, KvK, 

bezit 

gemeentelijke 

vergunning, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichtige, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener en/of 

belastingplichti

ge, BRP, 

desbetreffende 

gemeente, KvK 

OZBG OZBG  Beroepsprocedur

es 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Voeren van procedures 

in beroep, hoger 

beroep en beroep in 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, KvK, 

bezit 

gemeentelijke 

vergunning, 

ingediende 

bezwaar- en 

beroepsgronden 

BSN Drukker, rechtbank, 

gerechtshof, Hoge 

Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener 

BIZ BIZ 

(Bunschoten, 

Nijkerk) 

Vaststellen 

aanslagen  

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vaststellen aanslagen Gemeentelij

ke 

verordening  

Even 

uitzoeken of 

dit een 

wettelijke 

verplichting 

is.  

Belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, KvK, 

kadaster-

gegevens 

BSN Belastingplichtige, 

bewindvoerder/cura

tor 

NVT Gedurende 5 

jaar na het 

einde van het 

kalenderjaar 

waarin 

belastingschuld 

is ontstaan  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en 

gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig BRP,  

Belastingplichti

ge, 

Desbetreffende 

gemeente, KvK, 

Kadaster 

 

 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-126644.html
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=V&z=2016-05-01&g=2016-05-01


 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Belastingheffing deel 19 
Naam 
hoofdtaa
k 

Naam 
subtaak/soo
rt 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordelij
ke 

Verwerkingsdoeleind
en 

Rechtmatig
e 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegeve
ns 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruikstermi
jn 

Bewaartermi
jn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he maatregelen 

Soort 
verwerkin
g 

Herkomst 
gegevens 

BIZ BIZ 

(Bunschoten, 

Nijkerk) 

Bezwaarprocedur

e 

Dagelijks Bestuur GBLT Beslissen op bezwaren 

en procederen in 

(hoger) beroep en 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

bezwaar, 

belastingplichti

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

geslacht, 

contactgegevens, 

burgerlijke stand, 

overlijdensdatum, 

evt. NAW erven, 

NAW ouders, KvK, 

kadaster-

gegevens, 

ingediende 

bezwaargronden 

BSN Indiener van 

bezwaar, 

belastingplichtig

e, 

adviesbureau, 

drukker 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasting

en en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener en/of 

belastingplichtig

e, BRP, 

desbetreffende 

gemeente, KvK, 

kadaster 

BIZ BIZ 

(Bunschoten, 

Nijkerk) 

Beroepsprocedur

es 

Dagelijks Bestuur GBLT Voeren van procedures 

in beroep, hoger 

beroep en beroep in 

cassatie 

Wettelijke 

verplichting 

en 

toestemmin

g, art. 6 

AVG;  

Hoofdstuk V 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

Indiener 

beroep, 

belastingplichti

ge 

 BSN Drukker, 

rechtbank, 

gerechtshof, 

Hoge Raad 

NVT Gedurende de 

behandeling 

van de 

procedure 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasting

en en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Indiener 
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 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Invordering deel 1 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soo
rt 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordeli
jke 

Verwerkingsdoeleind
en 

Rechtmatig
e 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegeven
s 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruikstermi
jn 

Bewaartermi
jn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkoms
t 
gegevens 

Dwanginvorderi

ng 

NVT Realiseren 

aanmaningen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Innen achterstallige 

betalingen. 

Wettelijke 

verplichting, 

art. 6 lid 1 c 

AVG;  

Invorderingsw

et 1990, art. 

11 

Belastingschuldi

ge  

NAW, geslacht, 

geboortedatum, 

BSN, KVK (bij 

bedrijven), 

bankrekeningnumm

er, 

telefoonnummer, 

emailadres  

BSN Drukker, 

belastingschuldi

ge, rechter 

NVT Zolang 

invordering 

loopt EN zollang 

het niet is 

verjaard.  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Key2 

Belastinge

n 

Dwanginvorderi

ng 

NVT Realiseren 

dwangbevelen 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Dwingen om de 

achterstallige betaling 

te voldoen 

Wettelijke 

verplichting, 

art. 6 lid 1 c 

AVG;  

Invorderingsw

et 1990, art. 

12 

Belastingschuldi

ge  

NAW, geslacht, 

geboortedatum, 

BSN, KVK (bij 

bedrijven), 

bankrekeningnumm

er, 

telefoonnummer, 

emailadres  

BSN Drukker, 

belastingschuldi

ge, rechter 

NVT Zolang 

invordering 

loopt EN zollang 

het niet is 

verjaard.  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Key2 

Belastinge

n 

Dwanginvorderi

ng 

NVT Realiseren 

hernieuwede 

bevelen  

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Bekrachtigen van 

executoriale titel  

Wettelijke 

verplichting, 

art. 6 lid 1 c 

AVG;  

Invorderingsw

et 1990, art. 

14 

Belastingschuldi

ge  

NAW, geslacht, 

geboortedatum, 

BSN, KVK (bij 

bedrijven), 

bankrekeningnumm

er, 

telefoonnummer, 

emailadres  

BSN Drukker, 

belastingschuldi

ge, rechter 

NVT Zolang 

invordering 

loopt EN zollang 

het niet is 

verjaard.  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Key2 

Belastinge

n 

Dwanginvorderi

ng 

NVT Inschakeling 

deurwaarder 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Executeren Wettelijke 

verplichting, 

art. 6 lid 1 c 

AVG;  

Invorderingsw

et 1990, art. 

14 

Belastingschuldi

ge, deurwaarder 

NAW, geslacht, 

geboortedatum, 

BSN, KVK (bij 

bedrijven), 

bankrekeningnumm

er, 

telefoonnummer, 

emailadres + (naam, 

telefoon) 

BSN Drukker, 

belastingschuldi

ge, 

deurwaarder, 

rechter 

NVT Zolang 

invordering 

loopt EN zollang 

het niet is 

verjaard.  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Key2 

Belastinge

n 

Dwanginvorderi

ng 

NVT Aanmaken 

betalingsregeli

ng 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

De  mogelijkheid 

bieden om in termijnen 

te betalen 

Toestemmin

g, art. 6 AVG 

Leidraad 

GBLT, art. 

25.5 

Belastingschuldi

ge  

NAW, geslacht, 

geboortedatum, 

BSN, KVK (bij 

bedrijven), 

bankrekeningnumm

er, 

telefoonnummer, 

emailadres  

BSN Drukker, 

belastingschuldi

ge 

NVT Zolang 

invordering 

loopt EN zollang 

het niet is 

verjaard.  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelastin

gen en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Key2 

Belastinge

n 
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 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Invordering deel 2 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soo
rt 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordelij
ke 

Verwerkingsdoeleind
en 

Rechtmatige 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegevens 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieë
n van 
Ontvanger
s 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruikstermi
jn 

Bewaartermi
jn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he maatregelen 

Soort 
verwerkin
g 

Herkoms
t 
gegevens 

Dwanginvorderi

ng 

NVT Verwerken 

faillissement  

Dagelijks Bestuur GBLT Vordering indienen bij 

de curator 

Wettelijke 

verplichting, 

art. 6 lid 1 c 

AVG;  

Invorderingsw

et 1990, art. 

24 

Belastingschuldig

e, curator  

NAW, geslacht, 

geboortedatum, 

BSN, KVK (bij 

bedrijven), 

bankrekeningnumm

er, 

telefoonnummer, 

emailadres, + 

(naam, 

geboortedatum, 

telefoonnummer 

curator) 

BSN Drukker, 

Curator 

NVT Zolang 

invordering 

loopt EN zollang 

het niet is 

verjaard.  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasting

en en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Key2 

Belastinge

n 

Dwanginvorderi

ng 

NVT Oninbaar 

verklaren 

Dagelijks Bestuur GBLT Vordering oninbaar 

verklaren  

Publieke 

taakuitoefenin

g, art. 6 lid 1 

sub e AVG 

Gemeentewet 

art. 255 lid 5, 

Waterschapsw

et art. 144.  

Belastingschuldig

e  

NAW, geslacht, 

geboortedatum, 

BSN, KVK (bij 

bedrijven), 

bankrekeningnumm

er, 

telefoonnummer, 

emailadres 

BSN Dagelijks 

Bestuur 

NVT Zolang 

invordering 

loopt EN zollang 

het niet is 

verjaard.  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasting

en en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Key2 

Belastinge

n 

Dwanginvorderi

ng 

NVT Loonvordering Dagelijks Bestuur GBLT Beslag leggen op het 

loon van de 

belastingschuldige 

Wettelijke 

verplichting, 

art. 6 lid 1 c 

AVG;  

Invorderingsw

et 1990, art. 

19 

Belastingschuldig

e,  

NAW, geslacht, 

geboortedatum, 

BSN, KVK (bij 

bedrijven), 

bankrekeningnumm

er, 

telefoonnummer, 

emailadres  

BSN Werkgever, 

uitkerende 

instantie, 

drukker 

NVT Zolang 

invordering 

loopt EN zollang 

het niet is 

verjaard.  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasting

en en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Key2 

Belastinge

n 

Dwanginvorderi

ng 

NVT Inkomende 

correspondent

ie 

Dagelijks Bestuur GBLT Behandelen inkomende 

correspondentie 

Toestemming, 

art. 6 AVG 

NVT Belastingschuldig

e, curator, 

deurwaarder, 

werkgever, 

uitkeringsinstanti

e, 

bewindvoerder, 

gemachtigde, 

familie 

belastingschuldig

e, notaris  

Naam, BSN, 

telefoonnummer, 

mailadres, 

bankrekeningnumm

er, bankafschriften 

BSN en afhankelijk 

wat op een 

bankafschrift kan 

staan.  

NVT NVT Zolang 

invordering 

loopt EN zollang 

het niet is 

verjaard.  

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/bero

ep 

Artikel 5 Archiefwet 

jo Selectielijst 

Gemeenten en 

Selectielijst 

waterschappen. 

Artikel 16 lid 3 en 

artikel 20 lid 3 

Algemene wet inzake 

rijksbelastingen  en 

artikel 3 Besluit 

inzake ambtshalve 

vermindering van 

waterschapsbelasting

en en gemeentelijke 

belastingen GBLT. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Portal 

Bakerwar

e 
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 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Invordering deel 3 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soort 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordel
ijke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegeven
s 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgif
te aan 
derden 

Gebruiksterm
ijn 

Bewaarterm
ijn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Schuldhulpverlen

ing 

Afhandelen 

onvermogen 

WSNP 

Afhandeling 

onvermogen 

WSNP 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Verwerken van 

rechterlijke uitspraken 

tbv schuldenaar 

Wettelijke 

verplichting

, art. 6 lid 1 

c AVG;  

Art. 284 e.v. 

Faillessementsw

et en rechterlijks 

uitspraak 

omtrent de 

specifieke 

betrokkene. 

Belastingschuldi

ge en 

bewindvoerder 

NAW, BSN, 

contactgegevens, 

geboortedatum 

BSN GBLT, 

Bewindvoerder, 

drukker 

NVT Gedurende de 

afhandeling 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Art. 52 lid 4 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Rechtbank, 

Bewindvoerder 

Schuldhulpverlen

ing 

Afhandeling 

onvermogen SHV 

Afhandeling 

opvraag 

schulden 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Verwerken opvraag 

schulden door 

Bewindvoerders, 

Schuldhulpverleners 

Toestemmi

ng, art. 6 

AVG 

Schuldenaar 

wendt zichzelf 

tot de 

Schuldhulpverlen

ing 

Belastingschuldi

ge, 

Bewindvoerder, 

Schuldhulpverle

ner 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

overzicht 

schuldenpositie 

belastingschuldige  

BSN  GBLT, 

Bewindvoerder, 

Schuldhulpverle

ner 

NVT Gedurende de 

afhandeling 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Art. 52 lid 4 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Bewindvoerder, 

Schuldhulpverle

ner 

Schuldhulpverlen

ing 

Verwerken van 

surseance van 

betaling  

Verwerken van 

surseance van 

betaling  

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Vordering indienen bij 

de curator 

Wettelijke 

verplichting

, art. 6 lid 1 

c AVG;  

Invorderingswet 

1990, art. 24 

Belastingschuldi

ge, curator  

NAW, geslacht, 

geboortedatum, 

BSN, KVK (bij 

bedrijven), 

bankrekeningnum

mer, 

telefoonnummer, 

emailadres, + 

(naam, 

geboortedatum, 

telefoonnummer 

curator) 

BSN Drukker, 

Curator 

NVT Gedurende de 

afhandeling 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Art. 52 lid 4 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Key2 

Belastingen 

Schuldhulpverlen

ing 

Verwerken van 

onderbewindstell

ing  

Verwerken 

onderbewindstell

ing 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Verwerken van 

verzoeken 

bewindvoerder (obv 

gerechtelijke 

uitspraak) 

Wettelijke 

verplichting

, art. 6 lid 1 

c AVG;  

Burgerlijk 

Wetboek 1 Titel 

19BW en 

Gerechtelijke 

uitspraak 

Bewindvoerder, 

Belastingschuldi

ge 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

inhoud rechterlijke 

uitspraak, 

mededeling dat BS 

vanwege 

lichmelijke of 

geestelijke 

toestand niet is 

staat is om ten 

volle 

vermogenserchtelij

ke belangen zelf 

waar te nemen 

BSN, 

gezondheidstoest

and 

GBLT, 

Bewindvoerder 

NVT Gedurende 

afhandeling 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Art. 52 lid 4 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Bewindvoerder, 

Rechtbank 

Schuldhulpverlen

ing 

Verwerken van 

nalatenschap  

Verwerken 

nalatenschap 

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Verwerken op verzoek 

familie, notarissen, 

advocaten 

Wettelijke 

verplichting

, art. 6 lid 1 

c AVG; 

toestemmin

g 

Burgerlijk 

Wetboek 4, 

Erfrecht, 

Testament, 

uitspraak 

rechtbank 

verwerping 

nalatenschap 

Notaris, 

Advocaat, 

Rechtbank, 

familie 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

overzicht 

schuldenpositie 

belastingschuldige  

BSN GBLT, Notaris, 

Rechtbank, 

Advocaat 

NVT Gedurende 

afhandeling 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Art. 52 lid 4 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Rechtbank, 

Notaris, 

Advocaat 

Betalingsverwerk

ing  

Verwerken (niet-

gekoppelde) 

betalingen  

Verwerken (niet-

gekoppelde) 

betalingen  

Dagelijks Bestuur 

GBLT 

Betaling afboeken op 

openstaande 

vordering 

Toestemmi

ng, art. 6 

AVG 

Dmv betaling 

geeft de 

betrokkene 

toestemming om 

de betaling te 

verwerken. 

Belastingschuldi

ge 

NAW, BSN, 

aanslagnummer, 

bankrekeningnum

mer 

BSN Banken, 

Financiën 

(intern) 

NVT Gedurende 

afhandeling 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Art. 52 lid 4 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g, 

Automatis

ch 

Banken 

 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2018-01-01#TiteldeelIII
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2018-01-01#TiteldeelIII
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2018-01-01#TiteldeelIII
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2018-01-01#TiteldeelIII
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2018-01-01#TiteldeelIII
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2018-01-01#TiteldeelIII
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2018-01-01#TiteldeelIII
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2018-01-01#HoofdstukIV
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2018-01-01#HoofdstukIV
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-01-01#Boek1_Titeldeel19
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-01-01#Boek1_Titeldeel19
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-01-01#Boek1_Titeldeel19
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-01-01#Boek1_Titeldeel19
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2018-01-01#Boek1_Titeldeel19
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2017-09-01


 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Invordering deel 4 
Naam hoofdtaak Naam 

subtaak/soo
rt 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordelij
ke 

Verwerkingsdoeleind
en 

Rechtmatig
e grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegevens 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieë
n van 
Ontvanger
s 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruikstermij
n 

Bewaartermij
n 

Uitleg  Technische en 

organisatorisch

e maatregelen 

Soort 
verwerkin
g 

Herkomst 
gegevens 

Betalingsverwerki

ng  

Verwerken 

Automatische 

Incasso 

Verwerking 

machtiginge

n, draaien 

AIC 

bestanden 

Dagelijks Bestuur GBLT Juist en volledig innen 

van de afgegeven AIC 

machtigingen 

Toestemmin

g, art. 6 AVG 

NVT Belastingschuldig

e 

NAW, 

bankrekeningnumm

er 

NVT Banken, 

Financiën 

(intern) 

NVT Gedurende 

afhandeling 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/beroe

p 

Art. 52 lid 4 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig, 

Automatisc

h 

Banken 

Betalingsverwerki

ng  

Restituties Restituties Dagelijks Bestuur GBLT Teveel betaalde 

belasting terugstorten 

naar belastingschuldige 

Wettelijke 

verplichting, 

art. 6 lid 1 c 

AVG;  

Onverschuldigd

e betaling 

Burgerlijk 

Wetboek  

Belastingschuldig

e 

NAW, 

bankrekeningnumm

er 

NVT Banken, 

Financiën 

(intern) 

NVT NVT 7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/beroe

p 

Art. 52 lid 4 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Banken 

Betalingsverwerki

ng  

Verwerken 

ontvangsten 

deurwaarders  

Verwerken 

ontvangsten 

deurwaarder

s 

Dagelijks Bestuur GBLT Het juist en volledig 

verwerken van de 

contante ontvangsten 

van de deurwaarders 

Wettelijke 

verplichting, 

art. 6 lid 1 c 

AVG;  

Invorderingswe

t 1990 

Belastingschuldig

e, deurwaarder 

NAW NVT Financiën 

(intern) 

NVT Gedurende 

afhandeling 

7 jaar na 

onherroepelijk 

bezwaar/beroe

p 

Art. 52 lid 4 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Deurwaard

er 
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 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Klantcontactcentrum deel 1 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/soo
rt 
activiteiten 

Naam verwerking Eindverantwoordel
ijke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegevens 

Bijzondere 
persoonsgegeve
ns 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgif
te aan 
derden 

Gebruiksterm
ijn 

Bewaarterm
ijn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerking 

Herkomst 
gegevens 

Afhandelen 

kwijtscheldi

ng  

Geautomatise

erd 

kwijtschelden  

Geautomatiseerd 

kwijtschelden  

Afdelingsmanager Middels 

bestandsvergelijking 

bepalen of een eerder 

verleende 

kwijtschelding 

verlengd kan worden.  

Toestemmi

ng, art. 6 

AVG 

Artikel 26.7 

Leidraad 

Verzoeker, 

belastingplichtig

e/-schuldige en 

evt. andere 

ingeschrevenen 

op het 

woonadres 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

huishoudtype, 

vaststelling 

huishoudtype, 

vermogen, 

inkomens, 

motorvoertuiggegev

ens, 

heffingskortingen, 

toeslagen 

rijksbelastingen,  

BSN, 

gezondheidsbeper

king 

Inlichtingebure

au, drukker, 

(een deel van 

de gegevens) 

deelnemende 

gemeenten en 

waterschappen

, inliggende 

gemeenten 

niet zijnde 

deelnemer van 

GBLT 

NVT Zolang de 

toestemming 

geldt.  

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Art. 52 lid 4 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Geuatomatise

erd 

Inlichtingenbur

eau  

Afhandelen 

kwijtscheldi

ng  

Kwijtschelding 

via de 

gemeente  

Gemeentekwijtscheldi

ngen  

Afdelingsmanager Vaststellen of de 

belastingplichtige in 

aanmerking komt 

voor kwijtschelding  

Toestemmi

ng, art. 6 

AVG 

Waterschapswe

t, art. 26 

Invorderingswe

t 1990 en 

uitvoeringsregel

ing 

invorderingswet 

1990 

Leidraad GBLT 

Verzoeker, 

belastingplichtig

e/-schuldige 

(waarbij de 

aanwijzing van 

de 

belastingschuldi

ge bij de 

gemeente 

plaatsvindt) en 

evt. andere 

ingeschrevenen 

op het 

woonadres 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

huishoudtype, 

vaststelling 

huishoudtype, 

vermogen 

(bankafschriften), 

inkomens (ook 

alimentatie), 

motorvoertuiggegev

ens, 

heffingskortingen, 

toeslagen 

rijksbelastingen, 

DUO-gegevens 

BSN, 

gezondheidsbeper

king 

Gemeente, 

verzoeker, 

drukker 

NVT Gedurende de 

afhandeling 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Art. 52 lid 4 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Gemeente via 

de aanvrager 

Afhandelen 

kwijtscheldi

ng  

Afhandeling 

verzoek 

kwijtschelding 

Afhandelen aanvragen 

kwijtschelding  

Afdelingsmanager Beoordelen of 

aanvrager in 

aanmerking komt 

voor kwijtschelding 

Toestemmi

ng, art. 6 

AVG 

Waterschapswe

t, art. 26 

Invorderingswe

t 1990 en 

uitvoeringsregel

ing 

invorderingswet 

1990 

Leidraad GBLT 

belastingplichtig

e/- schuldige, 

verzoeker, 

andere 

ingeschrevenen 

op het adres  

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

huishoudtype, 

vaststelling 

huishoudtype, 

vermogen 

(bankafschriften), 

inkomens (ook 

alimentatie), 

motorvoertuiggegev

ens, 

heffingskortingen, 

toeslagen 

rijksbelastingen, 

DUO-gegevens 

BSN, 

gezondheidsbeper

king 

Verzoeker, 

drukker 

NVT Gedurende de 

afhandeling 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Art. 52 lid 4 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmatig Belastingschuldi

ge, GBA-V, RDW 

Afhandelen 

kwijtscheldi

ng  

Geautomatise

erd 

kwijtschelden  

Geautomatiseerd 

kwijtschelden  

Afdelingsmanager Middels 

bestandsvergelijking 

bepalen of een eerder 

verleende 

kwijtschelding 

verlengd kan worden.  

Toestemmi

ng, art. 6 

AVG 

Artikel 26.7 

Leidraad 

Verzoeker, 

belastingplichtig

e/-schuldige en 

evt. andere 

ingeschrevenen 

op het 

woonadres 

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

huishoudtype, 

vaststelling 

huishoudtype, 

vermogen, 

inkomens, 

motorvoertuiggegev

ens, 

heffingskortingen, 

toeslagen 

rijksbelastingen,  

BSN, 

gezondheidsbeper

king 

Inlichtingebure

au, drukker, 

(een deel van 

de gegevens) 

deelnemende 

gemeenten en 

waterschappen

, inliggende 

gemeenten 

niet zijnde 

deelnemer van 

GBLT 

NVT Zolang de 

toestemming 

geldt.  

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Art. 52 lid 4 

Algemene 

wet inzake 

rijksbelasting

en 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Geuatomatise

erd 

Inlichtingenbur

eau  
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 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Klantcontactcentrum deel 2 
Naam 
hoofdtaak 

Naam 
subtaak/so
ort 
activiteiten 

Naam 
verwerking 

Eindverantwoordeli
jke 

Verwerkingsdoelein
den 

Rechtmati
ge 
grondslag  

Uitleg  Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegevens 

Bijzondere 
persoonsgegeven
s 

Categorieën 
van Ontvangers 

Doorgif
te aan 
derden 

Gebruiksterm
ijn 

Bewaarterm
ijn 

Uitleg  Technische en 

organisatorisc

he 
maatregelen 

Soort 
verwerki
ng 

Herkomst 
gegevens 

Afhandelen 

kwijtscheldi

ng  

Afhandeling 

administratie

f beroep 

kwijtscheldin

g  

Afhandelen 

administratief 

beroepschriften  

Afdelingsmanager Beordeling juiste 

toetsing 

kwijtscheldingaanvraa

g door een ander 

bestuursorgaan 

Toestemmi

ng, art. 6 

AVG 

Uitvoeringsregeli

ng, 

Invorderingswet 

1990 en Leidraad 

GBLT 

Belastingplichtig

e/- schuldige, 

verzoeker, 

andere 

ingeschrevenen 

op het adres  

NAW, BSN, 

geboortedatum, 

huishoudtype, 

vaststelling 

huishoudtype, 

vermogen 

(bankafschriften), 

inkomens (ook 

alimentatie), 

motorvoertuiggegev

ens, 

heffingskortingen, 

toeslagen 

rijksbelastingen, 

DUO-gegevens 

BSN, 

gezondheidsbeperk

ing 

Dagelijks Bestuur 

GBLT, verzoeker, 

drukker 

NVT Gedurende de 

afhandeling 

7 jaar na 

onherroepelij

k 

bezwaar/bero

ep 

Art. 52 lid 4 

Algemene wet 

inzake 

rijksbelastinge

n 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingschuldi

ge, GBA-V, RDW 

Afhandelen 

inkomende 

telefoon 

Afhandelen 

inkomende 

telefoon 

natuurlijke 

personen 

Telefoongesprek

ken afhandelen  

Afdelingsmanager Beantwoorden van 

vragen van natuurlijke 

personen  

Toestemmi

ng, art. 6 

AVG 

NVT Gemachtigde, 

vertegenwoordig

e 

belastingplichtig

e, 

belastingplichtig

e, niet-

gemachtigde 

vertegenwoordig

ers  

NAW, BSN, 

openstaande schuld, 

IBAN, 

contactgegevens, 

geboortedatum, 

postadres 

nabestaanden, KvK-

nummer, geslacht, 

automatische 

incasso ja/nee, 

eigenaarschap 

onroerende zaak, 

financiele gegevens 

(bij GBLT) 

BSN Gemachtigde, 

vertegenwoordig

e 

belastingplichtig

e, 

belastingplichtig

e, niet-

gemachtigde 

vertegenwoordig

ers  

NVT Gedurende het 

telefoongespre

k 

NVT Er worden 

geen notities 

gemaakt na 

het 

telefoongespr

ek. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
NVT Belastingschuldi

ge of 

vertegenwoordig

er, Bakerware 

Portal, GBA-V, 

Key2Belastingen 

Afhandelen 

inkomende 

telefoon 

Afhandelen 

inkomende 

telefoon 

bedrijven 

Telefoongesprek

ken afhandelen  

Afdelingsmanager Beantwoorden van 

vragen van 

vetegenwoordigers 

van bedrijven 

Toestemmi

ng, art. 6 

AVG 

NVT Belastingschuldig

e ondernemer 

NAW, openstaande 

schuld, IBAN, 

contactgegevens, 

postadres 

nabestaanden, KvK-

nummer, 

automatische 

incasso ja/nee, 

eigenaarschap 

onroerende zaak, 

subjectnummer, 

financiele gegevens 

(bij GBLT) 

NVT Belastingschuldig

e ondernemer 

NVT Gedurende het 

telefoongespre

k 

NVT Er worden 

geen notities 

gemaakt na 

het 

telefoongespr

ek. 

BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
NVT Belastingschuldi

ge of 

vertegenwoordig

er, Bakerware 

Portal, GBA-V, 

Key2Belastingen 

Afhandelen 

inkomende 

post  

Afhandelend

e inkomende 

post  

Postverdeling Afdelingsmanager Goede verdeling van 

de post naar de 

correcte afdeling  

Toestemmi

ng, art. 6 

AVG 

NVT Belastingplichtig

e natuurlijke 

persoon, 

belastingplichtig

e ondernemer, 

gezinsleden, 

erven, 

gemachtigde en 

niet-

gemachtigde 

vertegenwoordig

ers 

NAW, BSN, 

contactgegevens, 

subjectnummer, 

bankrekeningnumm

ers, gezinsituatie, 

gezondheid,  

Gezondheid, BSN Interne verdeling 

post, 

belastingplichtig

e, gemachtigde 

vertegenwoordig

er  

NVT Zolang de 

afhandeling 

van het 

poststuk duurt.  

Afzonderlijk, 

afhankelijk 

per poststuk. 

NVT BIG-maatregelen 

en ISO 27002 
Handmati

g 

Belastingschuldi

ge of 

vertegenwoordig

er, Bakerware 

Portal, GBA-V, 

Key2Belastingen 
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 Openbare verwerkingsregister GBLT 

Klantcontactcentrum deel 3 
Naam 
hoofdtaa
k 

Naam 
subtaak/soor
t activiteiten 

Naam verwerking Eindverantwoordelijk
e 

Verwerkingsdoeleinde
n 

Rechtmatig
e grondslag  

Uitle
g  

Categorieën 
van 
Betrokkenen 

Categorieën van 
Persoonsgegevens 

Bijzondere 
persoonsgegeven
s 

Categorieën 
van 
Ontvangers 

Doorgift
e aan 
derden 

Gebruikstermij
n 

Bewaartermij
n 

Uitleg  Technische en 

organisatorisch

e maatregelen 

Soort 
verwerkin
g 

Herkomst 
gegevens 

Afhandele

n klachten  

Afhandeling 

telefonisch 

ingediende 

klachten  

Klachtenafhandelin

g  

Afdelingsmanager 

Klantcontactcentrum 

De zorgvuldige 

afhandeling van klachten.  

Toestemming

, art. 6 AVG 

NVT Indiener klacht, 

belastingplichtige

-/schuldige,  

NAW, BSN, 

contactgegevens, 

inhoud klacht 

BSN Indiener, 

intern de 

desbetreffend

e afdeling(en) 

NVT Zolang de klacht 

loopt.  

5 jaar na 

afhandeling 

klacht  

Art. 5 

Archiefwe

t jo 

selectielijs

t 

BIG-maatregelen en 

ISO 27002 
Handmatig Indiener klacht 

Afhandele

n klachten  

Afhandeling 

per post 

ingediende 

klachten  

Klachtenafhandelin

g  

Afdelingsmanager 

Klantcontactcentrum 

De zorgvuldige 

afhandeling van klachten.  

Toestemming

, art. 6 AVG 

NVT Indiener klacht, 

belastingplichtige

-/schuldige,  

NAW, BSN, 

contactgegevens, 

inhoud klacht 

BSN Indiener, 

intern de 

desbetreffend

e afdeling(en) 

NVT Zolang de klacht 

loopt.  

5 jaar na 

afhandeling 

klacht  

Art. 5 

Archiefwe

t jo 

selectielijs

t 

BIG-maatregelen en 

ISO 27002 
Handmatig Indiener klacht 

Afhandele

n 

bezwaren  

Afhandeling 

Wet 

dwangsom en 

beroep  

Afhandeling 

dwangsom 

conform Awb 

Dagelijks Bestuur GBLT Uitvoering geven aan 

Wet dwangsom en 

beroep bij niet tijdig 

beslissen en de Awb. 

Wettelijke 

plicht, art. 

AVG 

Art. 

4.17 

en 

4.18 

Awb.  

Indiener 

ingebrekestelling.  

NAW, 

Bankrekeningnumme

r, aanslagnummer, 

heffingsobject,  

BSN Eventueel een 

rechtbank, 

gemachtigde, 

drukker. 

NVT Zolang niet is 

beschikt.  

7 na 

onherroepelijk 

worden van de 

hoogte van de 

dwangsom.  

NVT BIG-maatregelen en 

ISO 27002 
Handmatig Indiener 

ingebrekestellin

g 
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