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In het verzoek van 14 januari 2022, 2022-0000045747, heeft de Universiteit
Utrecht verzocht om autorisatie voor de selectieverstrekking van gegevens als
bedoeld in artikel 37, eerste lid, aanhef en onder b, van het Besluit basisregistratie
personen in verband met het uitvoeren van het TransExpo-onderzoek.
Gelet op de artikelen 3.1 en 3.13 van de Wet basisregistratie personen en artikel 44
van het Besluit basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1.

Begripsbepalingen

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de onderzoeksinstelling: de Universiteit Utrecht;
b. de Wet BRP: de Wet basisregistratie personen;
c. het Besluit BRP: het Besluit basisregistratie personen;
d. de basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in
artikel 1.2 van de Wet BRP;
e. de systematische verstrekking: de systematische verstrekking, bedoeld in
artikel 1.1, aanhef en onder g, van de Wet BRP;
f. de systeembeschrijving: de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1
van het Besluit BRP;
g. de persoonslijst: de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder c,
van de Wet BRP;
h. de ingeschrevene: de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, aanhef en
onder e, van de Wet BRP;
i. de selectieverstrekking van gegevens: de selectieverstrekking van
gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, aanhef en onder b, van het
Besluit BRP;
j. de
Rijksdienst
voor
Identiteitsgegevens:
de
Rijksdienst
voor
Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties;
k. het onderzoek ‘Feasibility study for the Dutch contribution to an
international study of childhood leukemia and residences near electrical
transformer rooms (TransExpo)’: het onderzoek zoals beschreven in bijlage
I van dit besluit.
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Paragraaf 2.

De selectieverstrekking van gegevens aan
de onderzoeksinstelling

Artikel 2
1. Op de selectiedatum worden de persoonslijsten geselecteerd van
ingeschrevenen die op een door de onderzoeksinstelling aangeleverd adres
voorkomen voor zover de geboortedatum en het actuele of het historische
adres op de persoonslijst van deze ingeschrevenen overeenkomt met de
geboortedatum en het adres op een door de onderzoeksinstelling
aangeleverde lijst van de gediagnostiseerde kinderen.
2. Van de geselecteerde persoonslijsten worden op de leveringsdata de in
bijlage II opgenomen gegevens aan de onderzoeksinstelling verstrekt voor
zover deze gegevens op de persoonslijsten zijn opgenomen.
3. De selectiedatum en de leveringsdatum worden door de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens in overleg met de onderzoeksinstelling vastgesteld.

Paragraaf 3.

Overige
verstrekkingen
onderzoeksinstelling

aan

de

Artikel 3
1. Indien een verstrekking aan de onderzoeksinstelling op grond van dit
besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat
de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.
2. De verstrekking van gegevens aan de onderzoeksinstelling die op grond van
dit besluit plaatsvindt, bevat geen gegeven waarbij “indicatie onjuist dan
wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld.
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Paragraaf 4.

Slotbepalingen

Artikel 4
1. De onderzoeksinstelling verstrekt aan de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die
betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.
2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:
a. het onderzoek of de wijze van uitvoering van het onderzoek van de
onderzoeksinstelling;
b. de regelgeving ten aanzien van het onderzoek of de wijze van
uitvoering van het onderzoek van de onderzoeksinstelling;
c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van het onderzoek van de onderzoeksinstelling.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2022.
Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de
Staatscourant.
's-Gravenhage, 16 februari 2022
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Digitalisering en Koninkrijksrelaties
namens deze,

Fred Jacob
Directeur Uitvoering

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief
bezwaar maken bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451,
2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede
de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar
berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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BIJLAGE I
Bijlage bij artikel 1 van dit besluit
ONDERZOEKPROJECT:
Het
TransExpo-onderzoek
is
een
internationaal
epidemiologische studie dat opgestart is om te onderzoeken of kinderen die in of in
de buurt van een gebouw met een transformator wonen, een hoger risico lopen op
het ontwikkelen van leukemie in vergelijking met kinderen die verder van een
gebouw met een transformator wonen.
Het gaat hierbij om een internationale samenwerking en uitwisseling van informatie
met betrekking tot de relatie tussen het voorkomen van leukemie bij kinderen en
het wonen in de nabijheid van een gebouw met een transformator, waar
verschillende landen aan deelnemen die een bevolkingsregistratie, een
transformatorregistratie en een kinderkankerregistratie bijhouden. Nederland is een
van de weinige landen waar deze registers bestaan. Nederland doet hierom mee
aan dit onderzoek en draagt in de vorm van een patiënt-controle-onderzoek bij. De
gegevens uit de verschillende landen worden bij elkaar gevoegd, waarbij wordt
gekeken naar een match blootstelling/geen blootstelling op basis van leeftijd en
geslacht. De analyse van statistische waarschijnlijkheden zal uiteindelijk
plaatsvinden door de Universiteit van California in de Verenigde Staten.
Indien blijkt dat er een oorzakelijk verband is tussen leukemie bij kinderen en het
wonen in de buurt van een gebouw met een transformator, dan kan deze
vaststelling er mogelijk bijdragen dat leukemie bij kinderen in de toekomst wordt
voorkomen omdat de transformatoren mogelijk zullen worden verplaatst, waarmee
wordt beoogd om de risico’s voor kinderleukemie te beperken. Het onderzoek dient
daarmee het algemeen belang van de volksgezondheid.
UITVOERING ONDERZOEK:
Het onderzoek in Nederland zal worden uitgevoerd door het Institute for Risk
Assessment Sciences van de onderzoekinstelling in samenwerking met het Prinses
Maxima Centrum (hierna: PMC).
De onderzoeksinstelling maakt in samenwerking met het PMC een lijst van adressen
van gebouwen met een transformator, waar kinderen wonen dan wel hebben
gewoond die gediagnostiseerd zijn of zijn geweest met leukemie. Vervolgens wordt
deze lijst door de onderzoeksinstelling aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
geleverd, waarna de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een selectie uit de
basisregistratie personen verstrekt van gegevens van de persoonslijsten van deze
kinderen. Bij deze selectie worden geen gegevens over naam verstrekt uit de
basisregistratie personen. De onderzoekinstelling voert vervolgens op basis van de
geleverde selectie uit de basisregistratie personen de blootstellingsbeoordeling uit,
waarbij de status ‘blootgesteld’, ‘mogelijk blootgesteld’ of ‘niet blootgesteld’ wordt
toegekend op basis van leeftijd en geslacht.
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In deze fase wordt ook bekeken hoe lang het kind in de buurt van een
transformator heeft gewoond. Dit is van belang om te kunnen beoordelen hoeveel
risico het kind heeft opgelopen op het ontwikkelen van leukemie.
De gegevens met betrekking tot de blootstellingsbeoordeling worden door de
onderzoeksinstelling verstuurd naar het PMC, waarna het PMC de identificeerbare
gegevens uit de onderzoeksdata zal verwijderen. De onderzoekinstelling stuurt
vervolgens de dataset zonder de persoonsgegevens en zonder een
wachtwoord/sleutel of koppelcode voor statistische analyse naar de Universiteit van
California in de Verenigde Staten.
PRIVACY:
De onderzoeksinstelling en het PMC zijn ten aanzien van uitwisseling van
persoonsgegevens gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken. Zij achten het van
groot belang de privacyaspecten bij de uitvoering van het onderzoek zorgvuldig
worden geregeld en dat alle gegevens van de onderzoeksgroep zorgvuldig en
vertrouwelijk worden behandeld. Daartoe is er door de onderzoekinstelling en het
PMC een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.
Daarnaast heeft de
onderzoeksinstelling de nodige voorzieningen getroffen teneinde te verzekeren dat
verwerking van de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend geschiedt ten behoeve
van het onderzoek en dat ook overigens is voorzien in zodanige waarborgen dat de
persoonlijke levenssfeer van de deelnemers uit de onderzoeksgroep niet
onevenredig wordt geschaad. De onderzoeksinstelling heeft daarbij de nodige
privacybeschermende maatregelen genomen, blijkende uit:
Het onderzoek is voorgelegd aan de Medische Ethische Toetsingscommissie van de
onderzoeksinstelling. Daarnaast is de Functionaris Gegevensbescherming van de
onderzoeksinstelling op de hoogte gesteld van het onderzoek.
De gegevens van de personen uit de onderzoeksgroep worden op een beveiligd
netwerk van de onderzoekinstelling opgeslagen. De onderzoekgegevens zijn alleen
toegankelijk voor de geautoriseerde onderzoekers van het onderzoeksteam. De
database is met een wachtwoord beveiligd. De gegevens van de onderzoeksgroep
worden gepseudonimiseerd getransformeerd in een dataset die niet meer direct
herleidbaar is tot een persoon. Dit betekent dat de identificerende gegevens apart
worden opgeslagen van de overige, niet-direct identificerende gegevens.
De doorgifte van de gegevens aan de Universiteit van Californië in de Verenigde
Staten is door de onderzoeksinstelling getoetst aan de Algemene verordening
gegevensbescherming
(hierna:
AVG).
Bij
deze
beoordeling
heeft
de
onderzoeksinstelling geconstateerd dat de doorgifte van gepseudonimiseerde
gegevens aan de Universiteit van Californië in de Verenigde Staten voldoet aan de
AVG. Ter onderbouwing hiervan heeft de onderzoeksinstelling een overeenkomst
gesloten met de Universiteit van California in de Verenigde Staten. De
onderzoekinstelling werkt daarnaast conform de Standard Contractual Clauses, die
door de Europese Commissie ter beschikking zijn gesteld.
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Ook heeft de onderzoekinstelling aanvullende maatregelen getroffen om de
doorgifte van gegevens aan de Universiteit van California te waarborgen. De
aanbevelingen van de European Data Protection Board (hierna: EDPB) zijn daarbij
door de onderzoekinstelling opgevolgd. De beoordeling of de doorgifte van
gegevens aan de Universiteit van Californië in de Verenigde Staten voldoet aan de
AVG valt onder de verantwoordelijkheid van de onderzoeksinstelling.
De Autoriteit Persoonsgegevens is gehoord over de verstrekking van
persoonsgegevens uit de basisregistratie persoonsgegevens voor dit onderzoek.
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BIJLAGE II
Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.10
01.03.10
01.04.10

A-nummer persoon
Geboortedatum persoon
Geslachtsaanduiding

06

OVERLIJDEN

06.08.10

Datum overlijden

08

VERBLIJFPLAATS

08.10.10
08.10.30
08.11.10
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60
08.13.20

Functie adres
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Datum aanvang adres buitenland

58

VERBLIJFPLAATS (historisch)

58.10.10
58.10.30
58.11.10
58.11.20
58.11.30
58.11.40
58.11.50
58.11.60
58.13.20

Functie adres

Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Datum aanvang adres buitenland
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Toelichting
1.

Algemeen

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de
basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens
opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.
De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven
bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.
Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die
buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van
niet-ingezetenen worden bijgehouden door de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de
basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen
(RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden
dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke
gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk
actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.
De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over
ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen
andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal
bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie
personen verstrekt.
Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking
Allereerst
komen
overheidsorganen
in
aanmerking
voor
systematische
gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook
organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk
belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze
organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts
voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan
onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden
gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden
als onderzoeksinstellingen bedoeld.
Het autorisatiebesluit
Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie
personen dienen hiertoe een verzoek in bij de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een
autorisatieaanvraagformulier.
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In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke
taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek
wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn
neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP).
Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens
noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij
wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van
wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.
Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van
de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over
welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden
verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden
verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.
Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een
zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt
de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de
basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2.

Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op
verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op
de volgende manier plaats:
De selectieverstrekking van gegevens
Eenmalig worden persoonslijsten geselecteerd van ingeschrevenen die op een door
de onderzoeksinstelling aangeleverd adres voorkomen voor zover de
geboortedatum en het actuele of het historische adres op de persoonslijst van deze
ingeschrevenen overeenkomt met de geboortedatum en het adres op een door de
onderzoeksinstelling aangeleverde lijst van de gediagnostiseerde kinderen.
De lijst van de gediagnostiseerd kinderen die woonachtig zijn dan wel zijn geweest
in een gebouw met een transformator komt in samenwerking met het PMC tot
stand, waarna de onderzoeksinstelling deze lijst levert aan de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens verstrekt vervolgens
van de geselecteerde persoonslijsten de gegevens zoals genoemd in bijlage II.
Overige verstrekkingen
Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling
van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.
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3.

De verzending en ontvangst van berichten

Over de verstrekking van gegevens via alternatieve media, al dan niet naar
aanleiding van infrastructurele wijzigingen, over de leverings- en selectiedata en
over andere relevante onderwerpen dient overeenstemming te zijn met de
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

4.

De Universiteit Utrecht

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de
Universiteit Utrecht (in deze toelichting genoemd: de onderzoeksinstelling).
De Universiteit Utrecht is een onderzoeksinstelling als bedoeld in artikel 44 van
het Besluit basisregistratie persoonsgegevens.
Om als onderzoeksinstelling voor systematische gegevensverstrekking uit de
basisregistratie personen in aanmerking te komen, moet zijn voldaan aan de
volgende voorwaarden:
het onderzoek moet een algemeen belang dienen,
de gegevens uit de basisregistratie personen moeten noodzakelijk zijn voor
het betreffende onderzoek,
de verzoeker dient te hebben aangetoond dat de nodige voorzieningen zijn
getroffen teneinde te verzekeren dat verdere verwerking van de verstrekte
gegevens uitsluitend geschiedt ten behoeve van het onderzoek en dat
overigens is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer
van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad,
de gegevens mogen slechts in geanonimiseerde vorm aan derden beschikbaar
worden gesteld, tenzij de ingeschrevene uitdrukkelijk met de voorgenomen
openbaarmaking van de hem betreffende gegevens heeft ingestemd,
de verzoeker moet hebben aangetoond dat de systematische verstrekking van
de gegevens noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het onderzoek, en
de Autoriteit Persoonsgegevens is over het verzoek om systematische
gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen gehoord.
De Universiteit Utrecht voldoet aan deze voorwaarden.

4.1.

Het onderzoek van de onderzoeksinstelling

Een toelichting op het onderzoek waarvoor de onderzoeksinstelling gegevens
verstrekt krijgt uit de basisregistratie personen is opgenomen in bijlage I van dit
besluit.

4.2

Wijze van verstrekken aan de onderzoeksinstelling

De onderzoeksinstelling heeft voor de uitvoering van het hiervoor omschreven
onderzoek systematische gegevensverstrekking nodig uit de basisregistratie
personen.
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De onderzoeksinstelling krijgt hiervoor een eenmalige selectieverstrekking van
gegevens van de persoonslijsten van ingeschrevenen die op een door de
onderzoeksinstelling aangeleverd adres voorkomen voor zover de geboortedatum
en het actuele of het historische adres op de persoonslijst van deze
ingeschrevenen overeenkomt met de geboortedatum en het adres op een door de
onderzoeksinstelling aangeleverde lijst van de gediagnostiseerde kinderen.
Van de geselecteerde persoonslijsten worden de gegevens zoals opgenomen in
bijlage II aan de onderzoeksinstelling verstrekt.

4.3

Toelichting te verstrekken gegevens

Categorie 01 persoon
De onderzoeksinstelling gebruikt de gegevens uit deze categorie om de
blootstellingsbeoordeling te kunnen uitvoeren. In dit kader heeft de
onderzoekinstelling het gegeven ‘A-nummer persoon’ en het gegeven
‘geboortedatum’ nodig om te kunnen vaststellen welke kind uit de
onderzoeksgroep bij welk adres hoort. Het gegeven “geslachtsaanduiding” is
noodzakelijk voor het uitvoeren van het onderzoek omdat het geslacht van de
kinderen medebepalend kan zijn voor de oorzaak van leukemie bij kinderen.
Categorie 08 Verblijfplaats en categorie 58 Verblijfplaats (historisch)
De gegevens uit deze categorieën zijn noodzakelijk om te kunnen achterhalen
hoe lang het kind uit de onderzoeksgroep op het betreffende adres heeft
gewoond. Dit is van belang om te kunnen beoordelen hoeveel risico het kind
heeft opgelopen op het ontwikkelen van leukemie.

5.

Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de onderzoeksinstelling tijdig
inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in het onderzoek, in
de regelingen waarop het onderzoek is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens
uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het
onderzoek.
Het
is
de
uitdrukkelijke
verantwoordelijkheid
van
de
onderzoeksinstelling om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele
gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig
doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van de
onderzoeksinstelling.

6.

Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens
geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens,
publicaties.rvig.nl.
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