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                                                  Wet bescherming persoonsgegevens 

  
 

REGISTRATIEFORMULIER 
 

VERWERKINGEN PERSOONSGEGEVENS BIJ BZK 
v1.0, juni 2006 

 
Naam van de registratie: Registratie van informatie m.b.t. benoeming, ontslag en 
herbenoeming van  burgemeesters (ook electronisch), cdK’s, leden Raad van State, leden 
Algemene Rekenkamer, Hoge Raad van Adel, het Kapittel van de Civiele Orden (ook 
electronisch).  
 
Status van de registratie: 
 X Meldingsplichtig 
 0 Vrijstelling op basis van artikel <artikelnummer> van het Vrijstellingsbesluit 
 0 WBP niet van toepassing 
 
Nummer van de registratie: 100 
Dienstonderdeel: DGKB 

 
Vraag 1  Welke verwerking van persoonsgegevens meldt u aan? 
Toelichting: hier dient omschreven te worden om welke verwerking van persoonsgegevens het 
gaat. Dat kan bijvoorbeeld door het invullen van de naam of het systeem waaronder dit bekend is 
bij de organisatie, bijvoorbeeld “de personeelsadministratie” of “de klachtenregistratie”.  
Informatie m.b.t. benoeming, ontslag, herbenoeming van burgemeesters (ook electronisch), 
cdK’s, leden Raad van State, leden Algemene Rekenkamer, Hoge Raad van Adel en het 
Kapittel van de Civiele Orden (ook electronisch).   
Locatie(s) waar de verwerkingen van de persoonsgegevens registratie plaatsvinden: 
Schedeldoekshaven 
Toelichting: indien een registratie op meerdere locaties wordt gebruikt, dient u alle locaties te 
vermelden. Dat hoeft in principe niet het volledige adres te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook de 
plaatsnaam zijn of de organisatieaanduiding, zoals “dienstkring” of “vestiging Zoetermeer”. 
 
Vraag 2  Wie is de beheerder van de door u gemelde persoonsregistratie? 
Toelichting: bij deze vraag dient te worden ingevuld wie bevoegd is tot het nemen van maatregelen 
voor het beheer van de persoonsregistratie. In de meeste gevallen is dat het hoofd van dienst, dus 
de DG, de HID of de directeur. Binnen een dienstonderdeel kunnen deze taken en bevoegdheden 
zijn doorgemandateerd. In dat geval dient de naam van die persoon als beheerder te worden 
vermeld. Is niet bekend of het beheer van een registratie is doorgemandateerd, vermeld dan 
veiligheidshalve de naam, functie en andere gegevens van het hoofd van dienst. 
 
Naam beheerder: drs. A.J. Vos  
  
Organisatie en afdeling: DGKB, afd. Kabinetszaken (KZ) 
 
Functie: Hoofd afd. KZ 
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Adres: Schedeldoekshaven 200, postbus 20011 
 
Postcode en plaats: 2500 EA Den Haag 
 
Telefoon en faxnummer: 070-4266163; 07042657674 
 
E-mailadres: arie-jan.vos@minbzk.nl 
 
Vraag 3 Wie is de contactpersoon? (Vermeld de gegevens van de 

contactpersoon) 
 
Naam contactpersoon/contactpersonen: C.J.P. ’t Lam  
 
Organisatie en afdeling: DGKB/KZ 
 
Functie(s): beleidsmedewerker afd. KZ 
 
Adres(sen): idem als boven  
 
Postcode en plaats: idem als boven  
 
Telefoon- en faxnummer(s): 070-4266144; 070-4267674 
 
E-mailadres(sen): kees.lam@minbzk.nl 
 
Vraag 4  Wat is het doel van deze verwerking van persoonsgegevens? 
Toelichting: hier dient u zo duidelijk mogelijk aan te geven wat het doel (of de samenhangende 
doeleinden) van de verwerking is, omdat aan de hand van het doel van de verwerking de 
hoeveelheid, de soort, de kwaliteit en de bewaartermijn van de gegevens worden getoetst. 
 
Antwoord: Om te komen tot benoeming, ontslag, herbenoeming van cdK’s en burgemeesters, 
leden van de Raad van State, leden Algemene Rekenkamer, Hoge Raad van Adel, het Kapittel van 
de Civiele Orden. 
Bijkomend doel van de registraties is de archieffunctie waardoor inzicht kan worden verkregen in 
het vroegere en huidige bestand van burgemeesters, commissarissen van de Koningin, leden van 
de Raad van State, leden Algemene Rekenkamer, Hoge Raad van Adel, het Kapittel van de Civiele 
Orden.  


