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1. Opening en voorstelronde
De vergadering wordt geopend door de voorzitter van BPR. Hij licht toe dat dit
overleg mede op verzoek van het gebruikersoverleg GBA is geïnitieerd. De
aanwezigen stellen zich voor.
2. Presentatie BV-BSN
BPR geeft een presentatie over de huidige situatie van BV-BSN.
3. Beleidsontwikkelingen
BZK geeft een toelichting op de volgende beleidsontwikkelingen:
3.1 Breder gebruik BSN; mogelijkheden en gevolgen
Voor het gebruik van het BSN bij de verwerking van persoonsgegevens, is een
specifieke wettelijke grondslag vereist op basis van de Wet bescherming
persoonsgegevens (artikel 24), nader bepaald in de Wet algemene bepalingen
burgerservicenummer (Wabb) en de wet Gebruik BSN in de zorg. Het gebruik van
het BSN bij de verwerking van persoonsgegevens is wettelijk geregeld voor de
overheid en enkele sectoren, zoals de zorg. Vanuit sectoren waarin het BSN niet
mag worden gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens komt regelmatig de
vraag om het gebruik binnen die sectoren alsnog wettelijk te regelen.
BZK is een beleidsonderzoek gestart om de mogelijkheden hiervoor te
inventariseren. De einddatum van dit onderzoek is nog niet bekend. BZK zal het
gebruikersoverleg BSN op de hoogte houden van de voortgang.
BZK bevestigt dat de relevante partijen (banken, zorgverzekeraars etc.) op de
hoogte zijn van dit onderzoek, zij hebben contact met BZK.
BZK geeft aan dat het CBP vindt dat er voor het gebruik van het BSN in de
bedrijfsvoering van de overheid geen wettelijke grondslag is. Er wordt gevraagd
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hoe zich dat verhoudt tot de Europese ontwikkelingen. BZK antwoord dat het
privacyregelement nu in consultatie is en dat er bovendien verschillen zijn tussen
de lidstaten.
3.2 Overkoepelend beoordelingskader
De Eerste kamer heeft tijdens de parlementaire behandeling aangegeven behoefte
te hebben aan criteria die kunnen worden gehanteerd om niet-overheidsorganen
het gebruik van het BSN toe te staan. De verwachting was destijds dat er een groot
aantal (sectorale) wetten tot stand zou komen waarbij het gebruik van het
burgerservicenummer voor verschillende sectoren zou worden geregeld. Nu, jaren
later, blijkt dat er twee nieuwe wetten tot stand zijn gekomen waarbij het gebruik
van het burgerservicenummer door niet-overheidsorganen is geregeld.
De voormalige Minister heeft daarop in een brief aan de eerste kamer aangegeven
dat er een overkoepelend beoordelingskader voor het gebruik van het
burgerservicenummer geen toegevoegde waarde heeft en dat het bestaande
juridische kader volstaat.
3.3 Stand van zaken invoering BSN op de BES eilanden
De voorbereidingen voor het kunnen uitvoeren van de impactanalyse Toekomst
identiteitsinfrastructuur Caribisch Nederland lopen. De impactanalyse betreft het
vervolg op het vorig jaar afgeronde Inventariserende onderzoek dat is uitgevoerd
door Berenschot naar de toekomstige inrichting van de identiteitsinfrastructuur in
Caribisch Nederland en de Caribische landen. De impactanalyse richt zich op de
variant waarin de sédula, het ID-nummer en de PIVA worden vervangen door NIK
en vreemdelingendocument, het BSN en de GBA.
Er wordt gevraagd of er ook rekening is gehouden met de op handen zijnde
invoering van RNI, waarmee er automatisch al BSN nummers worden gegenereerd.
BZK neemt dit punt mee naar het programma RNI.
3.4 Wenselijkheid (beleidsmatige) aanpassing v/h BSN (onder andere
n.a.v. LRK registratienummers)
De backoffice van de belastingdienst attendeerde BZK erop dat de
registratienummers van de Landelijk Registratie Kinderopvang, net als het BSN uit
9 cijfers bestaat en voldoet aan de elfproef. Deze nummers zouden daardoor
kunnen worden verwisseld. Tot op heden zijn er echter geen klachten over
gehoord. De vraag is of en wat hier aan gedaan moet worden. BZK komt daar bij
de belastingdienst en VWS op terug.
4. Gebruik BSN producten en service in de toekomst
De aanwezigen geven de volgende aandachtspunten aan:
•
Mogelijke problemen als de wet BRP van start gaat en het Sofinummer niet
meer wordt ondersteund. Er zijn namelijk partijen die nog wel met het
Sofinummer werken. Afgesproken wordt dat hier een notitie over wordt
opgesteld, waarbij BPR meekijkt. BZK zoekt vervolgens uit waar de notitie
kan worden belegd.
•
Er wordt voorgesteld om gezamenlijk een proces in te richten voor
meldingen van burgers over misbruik van hun BSN. Hier is nu namelijk nog
geen eenduidig proces voor. Afgesproken wordt dat de NVVB en Gemeente
Den Haag dit samen zullen inventariseren, waarna het besproken wordt
met BPR. Het advies is dit ook in kwaliteitskringen van gemeenten te
bespreken.
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•

Bij loketten van BSN gebruikers ontbreekt de identiteitscheck vaak, of
wordt gebrekkig uitgevoerd. Ook is er geen toets om na te gaan of
instanties de identiteit wel op de juiste wijze controleren. Afgesproken
wordt dat de relatiebeheerders van BPR bij de afnemers zullen
inventariseren of dit een probleem is. Op basis van die bevindingen kan
worden vastgesteld of en op welke schaal BPR de voorlichting hierover
moet aanpassen. VWS neem t dit op met de zorgverzekeraars. Feit blijft dat
de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de identiteitscheck bij VWS
en de instellingen zelf ligt. BPR geeft de BSN uit onder bepaalde
voorwaarden, waar instellingen aan moeten voldoen.

•

Er is geconstateerd dat de lijst van instanties en bedrijven op
burgerservicenummer.nl niet compleet is. BZK krijgt veel vragen
over de situaties waarin een bsn mag worden gegeven, en wanneer
een kopie (met daarop het BSN zichtbaar) is toegestaan.N.a.v. van
die vragen zou het voor burgers handig zijn als op
burgerservicenummer.nl een pagina wordt toegevoegd met daarop
veel voorkomende situaties waar het bsn is toegestaan (huisarts,
bank, casino, werkgever en dergelijke). BPR geeft aan dat er op
burgerservicenummer.nl een overzicht staat welke instanties
gebruik maken van het BSN. Er wordt naar de mogelijk gekeken of de
burger actief kan worden geïnformeerd of én tussen welke instanties het BSN
van deze betreffende burger worden uitgewisseld.

5. Rondvraag
•
De voorzitter vraagt of dit overleg voorziet in een behoefte en of we het
vaker moeten organiseren. Deelnemers bevestigen dit. Afgesproken wordt
om het ritme van het gebruikersoverleg GBA aan te houden, over drie
maanden vindt het volgende overleg plaats.
•
BPR vraagt of er nog andere partijen uitgenodigd moeten worden voor dit
overleg. Aanwezigen kunnen suggesties doorgeven BPR.
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