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MOTIVERING

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

VOORSTEL
Besluitpunt 1:
De raad neemt de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Cees Freeke, LL.B, 55
terneuzen voor kennisgeving aan.
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Beslist het volgende:

BESLISSING
Besluitpunt 2:
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Cees Freeke,
LL.B, 55 terneuzen.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT
Klantenservice — Burgerzaken

BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT
2014-12-15 Freeke - BSN en darmonderzoek - antwoord
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2014-12-15 Freeke - BSN en darmonderzoek - antwoord

Kenmerk:
135020
Afdeling:
Klantenservice
Portefeuillehouder: Frank Deij

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Cees Freeke, LL.B, 55 terneuzen
ONDERWERP: BSN en darmonderzoek
TOELICHTING:
De overheid is gehouden aan instellingen gegevens te verstekken voor zover die gegevens
het voor de uitoefening van de taak van die instellingen nodig zijn. In het kader van een bevolkingsonderzoek bij 55plusssers tot vroegtijdige ontdekking van darmkanker worden door
de gemeente naam, adres en woonplaats-gegevens (naw-gegevens) het BSN alsook de
leeftijd verstrekt. Uit klachten van 55plussers blijkt dat de gemeente daarbij ook het
burgerservicenummer (BSN) verstrekt. Dit automatisme moet komen te vervallen. Dit is
anders indien van de betreffende burger vooraf ondubbelzinnig schriftelijk toestemming werd
verkregen. Alleen uitkeringsinstanties hebben vanwege de loonheffing en sociale premies
ten behoeve van de belastingdienst een BSN nodig. Bij een darmkankeronderzoek is het
BSN irrelevant. Bij kopieën van paspoorten moet het BSN veiligheidshalve worden afgeplakt.
Althans dat wordt geadviseerd door TV programma’s als ‘RADAR’,’ Opgelicht’ en ‘Editie NL’.
Deze wijzen op het gevaar van de kennisname van het BSN door derden.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

1

Is uw college bereid het vertrekken
van het BSN te schrappen bij opvraag
van naw- en leeftijd gegevens in het
kader van het darmkankeronderzoek
van 55 plussers? Zo nee, waarom niet
Zo ja, op welke termijn?
Datum vragen: 13 december 2014.

Nee, deze gegevens worden op basis van een
autorisatiebesluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt. Artikel 3.13 Wet BRP voorziet in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. In dit geval is dit aan Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West.
Datum antwoorden: 16 december 2014.
Verzonden:

Namens deze(n)

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink
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Goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders in vergadering van 23 december
2014
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