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Register van verwerkingen Wet politiegegevens 
 

Verwerkingsverantwoordelijke: het college van De Fryske Marren 

Betreft de gegevens die verwerkt worden in het kader van de Wet politiegegevens door de boa's 

 

Team Verant-

woordelijke 

Naam 

verwerking 

Doel verwerking Categorieën 

betrokkenen 

Categorieën 

gegevens 

Bijzondere 

persoonsgegevens 

Ter 

beschikking 

stellen aan 

(ontvangers) 

Verstrekken 

(ontvangers) 

Wettelijke grondslag  Verwerkingstermijn Bewaartermijn Herkomst 

gegevens 

Doorgifte 

buiten de 

EU 

Beveiliging 

verwerking 

Autorisaties 

        Uitleg: de Wpg 

onderscheidt 

een viertal 

categorieën 

betrokkenen, 

namelijk 

verdachten, 

slachtoffers, 

derden (zoals 

getuigen) en 

veroordeelden.  

Uitleg: een 

politiegegeve

n is een 

persoonsgege

ven die wordt 

verwerkt in 

het kader van 

opsporing. 

Uitleg: politiegegevens 

waaruit ras, etnische 

afkomst, politieke 

opvattingen, religieuze 

of 

levensbeschouwelijke 

overtuiging, het 

lidmaatschap van een 

vakbond blijkt,  

verwerking van 

genetische gegevens, 

biometrische 

gegevens met het oog 

op de unieke 

identificatie van een 

natuurlijke persoon, of 

gegevens over 

gezondheid, seksuele 

leven en seksuele 

gerichtheid (artikel 5 

Wpg) 

Uitleg: het 

delen van 

politiegegevens 

binnen het 

Wpg-domein 

(art. 15 Wpg) 

1) opvragen 

van informatie 

via de 

meldkamer, de 

C-2000-

portofoon of 

het RTIC 2) 

samen op pad 

3) informatie 

via een briefing 

van de politie  

Uitleg: het 

delen van 

politiegegevens 

buiten het 

Wpg-domein 1) 

artikel 6 Bpg: 

eigen 

verzameling 2) 

artikel 7 Bpg: 

ten behoeve 

van 

toezichtstaak  

(-> zie ook hde 

Verstrekkingen

wijzer) 

Uitleg: de Wpg kent 

verschillende 

grondslagen: 1) 

artikel 8: dagelijkse 

politietaak (bijv. 

wildplassen, foutief 

aanbieden van afval, 

alcohol gebruiken op 

de openbare weg en 

loslopende honden. 

2) artikel 9: gerichte 

verwerkingen (bijv. 

onderzoeken waar 

speciale 

opsporingsbevoegdh

eden worden ingezet) 

3) artikel 13: 

ondersteunende 

taken (in het 

algemeen niet van 

toepassing voor de 

boa) 

Gebaseerd op 

grondslagen: 1) 

artikel 8: tot 5 jaar 

na eerste 

verwerkingsdatum 

2) artikel 9: tot het 

doel bereikt is 

Gebaseerd op 

grondslagen: 1) 

artikel 8: 5 jaar 

2) artikel 9: 5 

jaar (de 

bewaartermijn 

gaat in na het 

verstrijken van 

de 

verwerkingster

mijn) 

  Vaak niet 

van 

toepassing 

Een 

algemene 

beschrijving 

van de 

technische 

en 

organisatori

sche 

maatregelen 

ter 

beveiliging, 

De autorisaties 

worden 

vastgelegd in 

een 

autorisatiematri

x. Daarbij 

kunnen de 

volgende 

functies worden 

onderscheiden: 

1. Boa 2. 

Aangewezen 

personen o.g.v. 

artikel 3 Bpg 

boa  

Team 

vergunningen, 

toezicht en 

handhaving 

B&W Staande 

houding 

Domein I 

Openbare 

Ruimte 

Uitvoering 

strafrechtelijk 

onderzoek 

vervolging o.g.v. 

de wetten die 

onder domein I 

vallen ( zie 

Regeling 

domeinlijsten 

buitengewoon 

opsporingsambten

aar; voornamelijk 

Wabo, Wro, wet 

Milieubeheer, 

APV/Wegenverkee

rswet, wetboek 

van Strafrecht) 

Verdachte Persoonlijke 

gegevens, 

Contactgegev

ens, 

Identiteitsgeg

evens, BSN 

mogelijk m.b.v. foto's 

ras, religieuze 

overtuiging.  

veelal BOA (bijv 

FUMO), politie 

veelal 

advocaat, 

bestuursorgane

n, Bibob-

ambtenaar, 

burgemeester, 

CJIB, college, 

gemeenten, 

HALT bureau, 

OM, RIEC, 

Toezichthouder 

Vaak artikel 8 Wpg. 

Artikel 9 Wpg is ook 

een mogelijkheid 

Vaak 1), soms 2) Vaak 1), soms 

2) 

Betrokkene

n, BRP; 

o.g.v. 

artikel 15 

of 9 Wpg) 

n.v.t. BIO, Zivver 

(beveiligde 

mail) 

1 en 2 (i.v.m. 

interne 

controle; 

applicatiebehee

r; doorsturen 

naar CJIB; 

rechten van 

betrokkenen) 
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Team Verant-

woordelijke 

Naam 

verwerking 

Doel verwerking Categorieën 

betrokkenen 

Categorieën 

gegevens 

Bijzondere 

persoonsgegevens 

Ter 

beschikking 

stellen aan 

(ontvangers) 

Verstrekken 

(ontvangers) 

Wettelijke grondslag  Verwerkingstermijn Bewaartermijn Herkomst 

gegevens 

Doorgifte 

buiten de 

EU 

Beveiliging 

verwerking 

Autorisaties 

Team 

vergunningen, 

toezicht en 

handhaving 

B&W Opmaken 

proces-

verbaal 

Domein I 

Openbare 

Ruimte  

Uitvoering 

strafrechtelijk 

onderzoek 

vervolging o.g.v. 

de wetten die 

onder domein I 

vallen ( zie 

Regeling 

domeinlijsten 

buitengewoon 

opsporingsambten

aar; voornamelijk 

Wabo, Wro, wet 

Milieubeheer, 

APV/Wegenverkee

rswet, wetboek 

van Strafrecht) 

Verdachte, 

slachtoffers, 

derden 

Persoonlijke 

gegevens, 

Contactgegev

ens, 

Identiteitsgeg

evens, BSN 

mogelijk m.b.v. foto's 

ras, religieuze 

overtuiging 

veelal BOA (bijv 

FUMO), politie 

veelal 

advocaat, 

bestuursorgane

n, Bibob-

ambtenaar, 

burgemeester, 

CJIB, college, 

gemeenten, 

HALT bureau, 

OM, RIEC, 

Toezichthouder 

Vaak artikel 8 Wpg. 

Artikel 9 Wpg is ook 

een mogelijkheid 

Vaak 1), soms 2) Vaak 1), soms 

2) 

Betrokkene

n, BRP; 

o.g.v. 

artikel 15 

of 9 Wpg) 

n.v.t. BIO, Zivver 

(beveiligde 

mail) 

1 en 2 (i.v.m. 

interne 

controle; 

applicatiebehee

r; doorsturen 

naar CJIB; 

rechten van 

betrokkenen) 

Team 

vergunningen, 

toezicht en 

handhaving 

B&W Aanhouding 

en verhoor 

Domein I 

Openbare 

Ruimte 

Uitvoering 

strafrechtelijk 

onderzoek 

vervolging o.g.v. 

de wetten die 

onder domein I 

vallen ( zie 

Regeling 

domeinlijsten 

buitengewoon 

opsporingsambten

aar; voornamelijk 

Wabo, Wro, wet 

Milieubeheer, 

APV/Wegenverkee

rswet, wetboek 

van Strafrecht) 

Verdachte, 

slachtoffers, 

derden 

Persoonlijke 

gegevens, 

Contactgegev

ens, 

Identiteitsgeg

evens, BSN 

mogelijk m.b.v. foto's 

ras, religieuze 

overtuiging 

veelal BOA (bijv 

FUMO), politie 

veelal 

advocaat, 

bestuursorgane

n, Bibob-

ambtenaar, 

burgemeester, 

CJIB, college, 

gemeenten, 

HALT bureau, 

OM, RIEC, 

Toezichthouder 

Vaak artikel 8 Wpg. 

Artikel 9 Wpg is ook 

een mogelijkheid 

Vaak 1), soms 2) Vaak 1), soms 

2) 

Verdachte, 

andere 

betrokkene

n, BRP; 

o.g.v. 

artikel 15 

of 9 Wpg) 

n.v.t. BIO, Zivver 

(beveiligde 

mail) 

1 en 2 (i.v.m. 

interne 

controle; 

applicatiebehee

r; doorsturen 

naar CJIB; 

rechten van 

betrokkenen) 

Team 

vergunningen, 

toezicht en 

handhaving 

B&W Staande 

houding 

Domein II 

Uitvoering 

strafrechtelijk 

onderzoek 

vervolging o.g.v. 

de wetten die 

onder domein I 

vallen ( zie 

Regeling 

domeinlijsten 

buitengewoon 

opsporingsambten

aar; voornamelijk 

Wabo, Wro, wet 

Milieubeheer, 

APV/Wegenverkee

rswet, wetboek 

van Strafrecht) 

Verdachte Persoonlijke 

gegevens, 

Contactgegev

ens, 

Identiteitsgeg

evens, BSN 

mogelijk m.b.v. foto's 

ras, religieuze 

overtuiging 

veelal BOA (bijv 

FUMO), politie 

veelal 

advocaat, 

bestuursorgane

n, Bibob-

ambtenaar, 

burgemeester, 

CJIB, college, 

gemeenten, 

HALT bureau, 

OM, RIEC, 

Toezichthouder 

Vaak artikel 8 Wpg. 

Artikel 9 Wpg is ook 

een mogelijkheid 

Vaak 1), soms 2) Vaak 1), soms 

2) 

Betrokkene

n, BRP; 

o.g.v. 

artikel 15 

of 9 Wpg) 

n.v.t. BIO, Zivver 

(beveiligde 

mail) 

1 en 2 (i.v.m. 

interne 

controle; 

applicatiebehee

r; doorsturen 

naar CJIB; 

rechten van 

betrokkenen) 



3 

Team Verant-

woordelijke 

Naam 

verwerking 

Doel verwerking Categorieën 

betrokkenen 

Categorieën 

gegevens 

Bijzondere 

persoonsgegevens 

Ter 

beschikking 

stellen aan 

(ontvangers) 

Verstrekken 

(ontvangers) 

Wettelijke grondslag  Verwerkingstermijn Bewaartermijn Herkomst 

gegevens 

Doorgifte 

buiten de 

EU 

Beveiliging 

verwerking 

Autorisaties 

Team 

vergunningen, 

toezicht en 

handhaving 

B&W Opmaken 

proces-

verbaal 

Domein II 

Uitvoering 

strafrechtelijk 

onderzoek 

vervolging o.g.v. 

de wetten die 

onder domein II 

vallen ( zie 

Regeling 

domeinlijsten 

buitengewoon 

opsporingsambten

aar; voornamelijk 

Wegenverkeerswe

t, Wetboek van 

Strafrecht) 

Verdachte, 

slachtoffers en 

andere 

betrokkenen 

Persoonlijke 

gegevens, 

Contactgegev

ens, 

Identiteitsgeg

evens, BSN 

mogelijk m.b.v. foto's 

ras, religieuze 

overtuiging 

veelal BOA (bijv 

FUMO), politie 

veelal 

advocaat, 

bestuursorgane

n, Bibob-

ambtenaar, 

burgemeester, 

CJIB, college, 

gemeenten, 

HALT bureau, 

OM, RIEC, 

Toezichthouder 

Vaak artikel 8 Wpg. 

Artikel 9 Wpg is ook 

een mogelijkheid 

Vaak 1), soms 2) Vaak 1), soms 

2) 

Betrokkene

n, BRP; 

o.g.v. 

artikel 15 

of 9 Wpg) 

n.v.t. BIO, Zivver 

(beveiligde 

mail) 

1 en 2 (i.v.m. 

interne 

controle; 

applicatiebehee

r; doorsturen 

naar CJIB; 

rechten van 

betrokkenen) 

Team 

vergunningen, 

toezicht en 

handhaving 

B&W Aanhouding 

en verhoor 

Domein II 

Uitvoering 

strafrechtelijk 

onderzoek 

vervolging o.g.v. 

de wetten die 

onder domein II 

vallen ( zie 

Regeling 

domeinlijsten 

buitengewoon 

opsporingsambten

aar; voornamelijk 

Wegenverkeerswe

t, Wetboek van 

Strafrecht) 

Verdachte, 

slachtoffers, 

derden 

Persoonlijke 

gegevens, 

Contactgegev

ens, 

Identiteitsgeg

evens, BSN 

mogelijk m.b.v. foto's 

ras, religieuze 

overtuiging 

veelal BOA (bijv 

FUMO), politie 

veelal 

advocaat, 

bestuursorgane

n, Bibob-

ambtenaar, 

burgemeester, 

CJIB, college, 

gemeenten, 

HALT bureau, 

OM, RIEC, 

Toezichthouder 

Vaak artikel 8 Wpg. 

Artikel 9 Wpg is ook 

een mogelijkheid 

Vaak 1), soms 2) Vaak 1), soms 

2) 

Betrokkene

n, BRP; 

o.g.v. 

artikel 15 

of 9 Wpg) 

n.v.t. BIO, Zivver 

(beveiligde 

mail) 

1 en 2 (i.v.m. 

interne 

controle; 

applicatiebehee

r; doorsturen 

naar CJIB; 

rechten van 

betrokkenen) 

Team 

vergunningen, 

toezicht en 

handhaving 

B&W Uitvoeren 

milieuonderz

oek Domein II 

Uitvoering 

strafrechtelijk 

onderzoek 

vervolging o.g.v. 

de wetten die 

onder domein II 

vallen ( zie 

Regeling 

domeinlijsten 

buitengewoon 

opsporingsambten

aar; voornamelijk 

Wegenverkeerswe

t, Wetboek van 

Strafrecht) 

Verdachte, 

slachtoffers, 

derden 

Persoonlijke 

gegevens, 

Contactgegev

ens, 

Identiteitsgeg

evens, BSN 

mogelijk m.b.v. foto's 

ras, religieuze 

overtuiging 

veelal BOA (bijv 

FUMO), politie 

veelal 

advocaat, 

bestuursorgane

n, Bibob-

ambtenaar, 

burgemeester, 

CJIB, college, 

gemeenten, 

HALT bureau, 

OM, RIEC, 

Toezichthouder 

Vaak artikel 8 Wpg. 

Artikel 9 Wpg is ook 

een mogelijkheid 

Vaak 1), soms 2) Vaak 1), soms 

2) 

Betrokkene

n, BRP; 

o.g.v. 

artikel 15 

of 9 Wpg) 

n.v.t. BIO, Zivver 

(beveiligde 

mail) 

1 en 2 (i.v.m. 

interne 

controle; 

applicatiebehee

r; doorsturen 

naar CJIB; 

rechten van 

betrokkenen) 



4 

Team Verant-

woordelijke 

Naam 

verwerking 

Doel verwerking Categorieën 

betrokkenen 

Categorieën 

gegevens 

Bijzondere 

persoonsgegevens 

Ter 

beschikking 

stellen aan 

(ontvangers) 

Verstrekken 

(ontvangers) 

Wettelijke grondslag  Verwerkingstermijn Bewaartermijn Herkomst 

gegevens 

Doorgifte 

buiten de 

EU 

Beveiliging 

verwerking 

Autorisaties 

Team 

vergunningen, 

toezicht en 

handhaving 

B&W Controle op 

naleving 

milieuwet- en 

regelgeving 

Uitvoering 

strafrechtelijk 

onderzoek 

vervolging o.g.v. 

de wetten die 

onder domein II 

vallen ( zie 

Regeling 

domeinlijsten 

buitengewoon 

opsporingsambten

aar; voornamelijk 

Wegenverkeerswe

t, Wetboek van 

Strafrecht) 

Verdachte, 

slachtoffers, 

derden 

Persoonlijke 

gegevens, 

Contactgegev

ens, 

Identiteitsgeg

evens, BSN 

mogelijk m.b.v. foto's 

ras, religieuze 

overtuiging 

veelal BOA (bijv 

FUMO), politie 

veelal 

advocaat, 

bestuursorgane

n, Bibob-

ambtenaar, 

burgemeester, 

CJIB, college, 

gemeenten, 

HALT bureau, 

OM, RIEC, 

Toezichthouder 

Vaak artikel 8 Wpg. 

Artikel 9 Wpg is ook 

een mogelijkheid 

Vaak 1), soms 2) Vaak 1), soms 

2) 

Betrokkene

n, BRP; 

o.g.v. 

artikel 15 

of 9 Wpg) 

n.v.t. BIO, Zivver 

(beveiligde 

mail) 

1 en 2 (i.v.m. 

interne 

controle; 

applicatiebehee

r; doorsturen 

naar CJIB; 

rechten van 

betrokkenen) 

SWT Jeugd en 

gezin 

B&W Onderzoek 

(inclusief 

huisbezoek 

en 

gesprekken) 

naar mogelijk 

ongeoorloofd 

verzuim 

Domein III 

Uitvoering 

strafrechtelijk 

onderzoek 

vervolging o.g.v. 

de wetten die 

onder domein III 

vallen ( zie 

Regeling 

domeinlijsten 

buitengewoon 

opsporingsambten

aar; Leerplichtwet 

1969) 

Verdachte, 

derden 

Persoonlijke 

gegevens, 

Contactgegev

ens, 

Identiteitsgeg

evens, 

gegevens 

betreffende 

opleiding, 

BSN, evt. 

gezondheidsg

egevens 

mogelijk m.b.v. foto's 

ras, religieuze 

overtuiging 

mogelijk boa, 

politie (bij 

multi 

problematiek) 

veelal 

advocaat, 

college, 

gemeenten, 

HALT bureaus,  

OM, 

toezichthouder

, Raad voor de 

kinderbescher

ming, 

Reclassering,  

Veilig Thuis 

Vaak artikel 8 Wpg. 

Artikel 9 Wpg is ook 

een mogelijkheid 

Vaak 1), soms 2) Vaak 1), soms 

2) 

Betrokkene

n, BRP; 

school, 

college, 

o.g.v. 

artikel 15 

of 9 Wpg) 

n.v.t. BIO, Zivver 

(beveiligde 

mail) 

1 en 2 (i.v.m. 

interne 

controle; 

applicatiebehee

r; 

administratieve 

ondersteuning, 

rechten van 

betrokkenen) 

SWT Jeugd en 

gezin 

B&W Opmaken 

proces-

verbaal 

Domein III 

Uitvoering 

strafrechtelijk 

onderzoek 

vervolging o.g.v. 

de wetten die 

onder domein III 

vallen ( zie 

Regeling 

domeinlijsten 

buitengewoon 

opsporingsambten

aar; Leerplichtwet 

1969) 

Verdachte, 

derden 

Persoonlijke 

gegevens, 

Contactgegev

ens, 

Identiteitsgeg

evens, 

gegevens 

betreffende 

opleiding, 

BSN 

evt. 

gezondheidsgegevens 

mogelijk boa, 

politie (bij 

multi 

problematiek) 

veelal 

advocaat, 

college, 

gemeenten, 

HALT bureaus,  

OM, 

toezichthouder

, Raad voor de 

kinderbescher

ming, 

Reclassering,  

Veilig Thuis 

Vaak artikel 8 Wpg. 

Artikel 9 Wpg is ook 

een mogelijkheid 

Vaak 1), soms 2) Vaak 1), soms 

2) 

Betrokkene

n, BRP; 

school, 

college, 

o.g.v. 

artikel 15 

of 9 Wpg) 

n.v.t. BIO, Zivver 

(beveiligde 

mail) 

1 en 2 (i.v.m. 

interne 

controle; 

applicatiebehee

r; 

administratieve 

ondersteuning, 

rechten van 

betrokkenen) 



5 

Team Verant-

woordelijke 

Naam 

verwerking 

Doel verwerking Categorieën 

betrokkenen 

Categorieën 

gegevens 

Bijzondere 

persoonsgegevens 

Ter 

beschikking 

stellen aan 

(ontvangers) 

Verstrekken 

(ontvangers) 

Wettelijke grondslag  Verwerkingstermijn Bewaartermijn Herkomst 

gegevens 

Doorgifte 

buiten de 

EU 

Beveiliging 

verwerking 

Autorisaties 

SWT Werk en 

inkomen 

B&W Fraudeonder

zoek 

Vaststellen 

rechtmatigheid 

verstrekte / te 

verstrekken 

uitkering d.m.v. 

vergelijking van 

door de aanvrager 

opgegeven 

gegevens met de 

feitelijke situatie 

door middel van 

verschillende 

instrumenten, 

waaronder 

waarneming ter 

plaatse. Er si 

sprake van een 

benmadelingsbedr

ag > de 

aangiftegrens OM 

of recidive. 

Verdachte, 

derden 

Persoonlijke 

gegevens, 

Arbeidsgegev

ens, 

Beeldmateria

al, 

Contactgegev

ens, 

Identiteitsgeg

evens, BSN, 

Financiële 

gegevens 

evt. 

gezondheidsgegevens 

mogelijk indien 

er sprake is van 

samenloop met 

andere 

gemeenten 

veelal 

advocaat, 

college (i.v.m. 

terugvordering 

benadelingsbe

drag), OM, evt 

belastingdienst

/UWV 

Artikel 9 Wpg gezien 

duur onderzoek 

2 2 betrokkene

n, BRP, 

organisatie

s zoals 

vastgelegd 

in wet 

SUWI, zoals 

Participatie

wet, IOAW 

en IOAZ 

n.v.t. BIO, Zivver 

(beveiligde 

mail) 

1 en 2 

 


