DGBK/BPR
Agentschap BPR

Datum
29 juli 2014
Kenmerk
2014-0000409901

In het verzoek van 16 april 2014, 2014-0000233279, heeft de Stichting VU-VUmc
verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de
basisregistratie personen in verband met het uitvoeren van het onderzoek
“Nederlands Tweelingenregister”.
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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

de onderzoeksinstelling: de Stichting VU-VUmc;
het onderzoek: het onderzoek “Nederlands Tweelingenregister”, beschreven
in bijlage I bij dit besluit;
de Wet BRP: de Wet basisregistratie personen;
het Besluit BRP: het Besluit basisregistratie personen;
de basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel
1.2 van de Wet BRP;
de systematische verstrekking: de systematische verstrekking, bedoeld in
artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
de persoonslijst: de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet
BRP;
de ingeschrevene: de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de
Wet BRP;
de verstrekking van gegevens op verzoek: de verstrekking van gegevens,
bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het
aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste
tien bedraagt;
meerling: de ingeschrevene die een meerling is en zich heeft aangemeld voor
registratie ten behoeve van het onderzoek;
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k.

familielid: de ingeschrevene die ouder, broer, zus, kind, echtgenoot of
geregistreerd partner is van een meerling en zich heeft aangemeld voor
registratie ten behoeve van het onderzoek.

Datum
29 juli 2014
Kenmerk
2014-0000409901

Paragraaf 2.

De verstrekking van gegevens op verzoek
aan de onderzoeksinstelling

Artikel 2
1. Aan de onderzoeksinstelling wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat
is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een
gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage II of III bij dit besluit.
2. De onderzoeksinstelling verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen
in bijlage II bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van
gegevens over een meerling en de verstrekking van gegevens noodzakelijk is
voor:
a. het aan de meerling verzenden van een vragenlijst of een uitnodiging,
b. het vaststellen van de familierelaties van de meerling,
c. het vaststellen van de verhuishistorie van de meerling, of
d. het actueel houden van de gegevens van de meerling.
3. De onderzoeksinstelling verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen
in bijlage III bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van
gegevens over een familielid en de verstrekking van gegevens noodzakelijk is
voor:
a. het aan het familielid verzenden van een vragenlijst of een uitnodiging, of
b. het actueel houden van de gegevens van het familielid.
4. Aan de onderzoeksinstelling worden geen gegevens verstrekt, indien een of
meer van de gegevens waarvan de onderzoeksinstelling bij zijn verzoek
gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in bijlage II of III bij dit besluit.

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.
3. Indien aan de onderzoeksinstelling gegevens worden verstrekt van een
persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking
tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting,
Pagina 2 van 15

alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst,
gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 4.

Slotbepalingen

Datum
29 juli 2014
Kenmerk
2014-0000409901

Artikel 4
1. De onderzoeksinstelling verstrekt aan de Minister 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.

de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de
onderzoeksinstelling;
b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de
taak van de onderzoeksinstelling;
c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de taak van de onderzoeksinstelling.

Artikel 5
Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10
september 2013, 2013-0000518655, wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014 en werkt terug tot
en met 6 januari 2014.
Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.
's-Gravenhage, 29 juli 2014,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

G.M. Keijzer-Baldé
Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens
en Reisdocumenten
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief
bezwaar maken bij de minister 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.
ONDERZOEKSPROJECT:
Nederlands Tweelingenregister

Datum
29 juli 2014
Kenmerk
2014-0000409901

Centraal doel/probleemstelling van het onderzoek:
Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rol van genetische en nietgenetische factoren in het verklaren van verschillen tussen mensen met betrekking
tot ziekte, gezondheid en andere eigenschappen. Daartoe wordt gebruik gemaakt
van genetische epidemiologie waarbij de bekende familierelaties tussen deelnemers
de basis vormen voor het schatten van de rol van erfelijkheid en van moleculaire
epidemiologie, waarbij gemeten genetische varianten worden geassocieerd met
uitkomstmaten. Resultaten van onderzoek worden gepubliceerd in de
wetenschappelijke bladen. Alle publicaties zijn door deelnemers in te zien op de
internetpagina
van
het
Nederlands
Tweelingenregister
(www.tweelingenregister.org).
Korte beschrijving van het onderzoeksproject:
Bij het Nederlands Tweelingen Register staan personen ingeschreven die
deelnemen aan tweelingfamilieonderzoek van de afdeling Biologische Psychologie
van de Vrije Universiteit, of die bereid zijn in de toekomst deel te nemen dit
onderzoek. Dit betreft onderzoek naar geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het
Nederlands Tweelingenregister is aangemeld bij hel college bescherming
persoonsgegevens. Inschrijving bij het Nederlands Tweelingenregister gebeurt op
vrijwillige basis. Het Nederlands Tweelingenregister kent geen vaste infrastructurele
ondersteuning en wordt gefinancierd uit onderzoekssubsidies van medewerkers van
de afdeling Biologische Psychologie. Het Nederlands Tweelingenregister wordt ook
door deze afdeling beheerd. Het primaire doel van het Nederlands
Tweelingenregister is het doen van longitudinaal – genetisch - onderzoek bij de
ingeschreven personen.
Het onderzoek van het Nederlands Tweelingenregister wordt uitgevoerd op basis
van gegevens die worden verstrekt door de deelnemers, door middel van
vragenlijsten, dan wel door deelname aan onderzoek waarbinnen gegevens worden
verzameld in een laboratorium of medische omgeving. Binnen de biobank van het
Nederlands Tweelingenregister worden biologische monsters verzameld bij
deelnemers. Onderzoek wordt voorgelegd aan de Vaste Commissie Wetenschap, de
Medisch Ethische Commissie van het VUmc, of aan de Centrale Commissie
Mensgebonden Onderzoek. Deelnemers beslissen per keer of ze meedoen aan een
onderzoek en tekenen daartoe een “Informed Consent”. Bij vragenlijstonderzoek
geldt het retourneren van de vragenlijst als het verstrekken van “Informed
Consent”.
Onderzoeksgroep:
Deelnemers aan het Nederlands Tweelingenregister zijn meerlingen en hun
familieleden, te weten ouders, partners, broers, zussen en kinderen van
meerlingen. Het genetische onderzoek maakt gebruik van verwantschapsrelaties en
stamboomstructuren om de rol van erfelijke aanleg te scheiden van die van
omgevingsrisicofactoren. Deelnemers melden zichzelf aan. Bij jonge kinderen vindt
aanmelding plaats door de ouders.
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Aantal personen waarover gegevens worden opgevraagd uit de basisregistratie
personen:
In het Nederlands Tweelingenregister staan thans ruim 175.000 personen
ingeschreven die deel uitmaken van een meerlingfamilie waarvan ruim 87.000 zelf
deel zijn van een meerling.

Datum
29 juli 2014
Kenmerk
2014-0000409901

Gegevensbescherming:
Al het onderzoek dat wordt gedaan door het Nederlands Tweelingenregister wordt
van te voren beoordeeld door de Medisch Ethische Commissie van het VU Medisch
Centrum of door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Het Nederlands
Tweelingenregister
is
ook
aangemeld
bij
het
College
Bescherming
Persoonsgegevens en heeft meldingsnummer m1412317. De wijze van omgang
met gegevens en het bewaren daarvan is tot stand gekomen na overleg met de
Medisch Ethische Commissie van het VU Medisch Centrum.
In het kort werkt het Nederlands Tweelingenregister met drie van elkaar
gescheiden databases (computersystemen waarin gegevens zijn opgeslagen):
De database met Naam, Adres en Woonplaatsgegevens bevindt zich op een
computer die helemaal los staat van de buitenwereld. Deze gegevens worden door
een kleine groep mensen gebruikt voor administratieve doeleinden, te weten om
uitnodigingen voor onderzoek te versturen, om bij te houden of vragenlijsten retour
zijn gekomen en relaties tussen deelnemers te specificeren, zoals tussen tweelingen
of leerkrachten en leerlingen.
De tweede database, die helemaal los staat van de eerste, bevat informatie uit de
vragenlijsten die deelnemers invullen. De derde database bevat de informatie die
afkomstig is van biologische monsters. De gegevens in deze drie databases zijn
opgeslagen onder betekenisloze nummers, waarbij iedere database andere
nummers hanteert. Daarnaast is er een aantal kleinere databases die informatie
bevatten uit deelprojecten. Biologische monsters zijn opgeslagen op meerdere
locaties. Deze opslag gebeurt ook onder nummers die niet te herleiden zijn naar
deelnemers.
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BIJLAGE II
Bijlage bij artikel 2, tweede lid, van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.10
01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.03.20
01.03.30
01.04.10
01.61.10

A-nummer persoon
Voornamen persoon
Adellijke titel/predicaat persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geboorteplaats persoon
Geboorteland persoon
Geslachtsaanduiding
Aanduiding naamgebruik

02

OUDER1

02.01.10
02.02.10
02.02.20
02.02.30
02.02.40

A-nummer ouder1
Voornamen ouder1
Adellijke titel/predicaat ouder1
Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1
Geslachtsnaam ouder1

03

OUDER2

03.01.10
03.02.10
03.02.20
03.02.30
03.02.40

A-nummer ouder2
Voornamen ouder2
Adellijke titel/predicaat ouder2
Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2
Geslachtsnaam ouder2

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10
05.02.10
05.02.20
05.02.30
05.02.40
05.06.10
05.07.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner
Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner
Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06

OVERLIJDEN

06.08.10
06.81.10

Datum overlijden
Registergemeente akte waaraan gegevens over overlijden
ontleend zijn
Aktenummer van de akte waaraan gegevens over overlijden
ontleend zijn

06.81.20

07

INSCHRIJVING

07.70.10

Indicatie geheim

Datum
29 juli 2014
Kenmerk
2014-0000409901
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08

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.09.20
08.10.10
08.11.10
08.11.15
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60
08.11.70
08.11.80
08.11.90
08.12.10
08.13.10
08.13.20
08.13.30
08.13.40
08.13.50

Gemeente van inschrijving
Datum inschrijving in de gemeente
Functie adres
Straatnaam
Naam openbare ruimte
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Identificatiecode verblijfplaats
Identificatiecode nummeraanduiding
Locatiebeschrijving
Land adres buitenland
Datum aanvang adres buitenland
Regel 1 adres buitenland
Regel 2 adres buitenland
Regel 3 adres buitenland

58

VERBLIJFPLAATS

58.11.60

Postcode

09

KIND

09.01.10
09.02.10
09.02.20
09.02.30
09.02.40

A-nummer kind
Voornamen kind
Adellijke titel/predicaat kind
Voorvoegsel geslachtsnaam kind
Geslachtsnaam kind

Datum
29 juli 2014
Kenmerk
2014-0000409901
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BIJLAGE III
Bijlage bij artikel 2, derde lid, van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.10
01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.03.20
01.03.30
01.04.10
01.61.10

A-nummer persoon
Voornamen persoon
Adellijke titel/predicaat persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geboorteplaats persoon
Geboorteland persoon
Geslachtsaanduiding
Aanduiding naamgebruik

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.20
05.02.30
05.02.40
05.06.10
05.07.10

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner
Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

06

OVERLIJDEN

06.08.10
06.81.10

Datum overlijden
Registergemeente akte waaraan gegevens over overlijden
ontleend zijn
Aktenummer van de akte waaraan gegevens over overlijden
ontleend zijn

06.81.20

07

INSCHRIJVING

07.70.10

Indicatie geheim

08

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.09.20
08.10.10
08.11.10
08.11.15
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60
08.11.70
08.11.80
08.11.90
08.12.10

Gemeente van inschrijving
Datum inschrijving in de gemeente
Functie adres
Straatnaam
Naam openbare ruimte
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Identificatiecode verblijfplaats
Identificatiecode nummeraanduiding
Locatiebeschrijving

Datum
29 juli 2014
Kenmerk
2014-0000409901
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08.13.10
08.13.20
08.13.30
08.13.40
08.13.50

Land adres buitenland
Datum aanvang adres buitenland
Regel 1 adres buitenland
Regel 2 adres buitenland
Regel 3 adres buitenland

Datum
29 juli 2014
Kenmerk
2014-0000409901
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Toelichting
1.

Algemeen

Datum
29 juli 2014
Kenmerk
2014-0000409901

Inleiding
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 minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties in 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 minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een
autorisatieaanvraagformulier. 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
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levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te
krijgen, gewaarborgd.
Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de minister 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.

Datum
29 juli 2014
Kenmerk
2014-0000409901

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 manieren plaats:
De verstrekking op verzoek
Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt
krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke
categorieën personen mogen worden opgevraagd.
Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling
van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.
Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst die deel uitmaakt van de
Registratie niet-ingezetenen, is het van belang om aan te geven wanneer de
gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een
categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de
verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie meeverstrekt
als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen
voorkomen.
Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel
strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en
worden daarom in principe niet verstrekt.
Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort,
hetgeen ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd,
worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst
meeverstrekt.
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3.

De Stichting VU-VUmc

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de Stichting
VU-VUmc (in dit besluit genoemd: de onderzoeksinstelling). De onderzoeksinstelling
is een instelling als bedoeld in artikel 1.2 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek en artikel 44, eerste lid, onder a, van het Besluit BRP.

Datum
29 juli 2014
Kenmerk
2014-0000409901

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 ook
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, en
het College bescherming persoonsgegevens is over het verzoek om
systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen gehoord.
De onderzoeksinstelling voldoet aan deze voorwaarden.

3.1.

Het Nederlands Tweelingenregister

De onderzoeksinstelling beheert het Nederlands Tweelingenregister. Het doel van
het Nederlands tweelingenregister is het onderzoeken van de bijdrage van erfelijke
aanleg aan persoonlijkheid, groei, ontwikkeling, ziekte en risicofactoren voor
bepaalde ziekten. In het Nederlands Tweelingenregister staan ruim 175.000
personen ingeschreven die deel uitmaken van een meerlingfamilie waarvan ruim
87.000 zelf deel zijn van een meerling. Deze meerlingen worden vanaf hun
geboorte gevolgd in hun ontwikkeling. Een ander belangrijk onderzoek van het
Nederlands tweelingenregister richt zich op de gezondheid en leefgewoonten van
jongeren en volwassenen. Inschrijving bij het Nederlands Tweelingenregister
gebeurt op vrijwillige basis.
Ouders van jonge meerlingen die bij het Nederlands Tweelingenregister zijn
ingeschreven ontvangen een eerste vragenlijst, waarin onder andere gevraagd
wordt naar het verloop van de zwangerschap, zwangerschapsduur, geboortegewicht
en eventuele problemen rond en na de geboorte. Als de meerlingen twee jaar zijn
krijgen de ouders een volgende vragenlijst toegestuurd. In deze vragenlijst wordt
onder meer gevraagd met hoeveel maanden de tweeling voor het eerst kon
omrollen, kruipen en zitten.
De genetische invloeden op latere leeftijd zijn ook een belangrijk aandachtspunt.
Oudere meerlingen krijgen eens per twee tot drie jaar een vragenlijst met
betrekking tot gezondheid en gedrag thuisgestuurd. Daarnaast wordt soms een
Een nadere toelichting van het onderzoek waarvoor de onderzoeksinstelling
gegevens vertrekt krijgt uit de basisregistratie personen is opgenomen in bijlage I
van dit besluit.
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Wijzen van verstrekken aan de onderzoeksinstelling
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De onderzoeksinstelling krijgt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling
van het hierboven beschreven onderzoek op systematische wijze verstrekt uit de
basisregistratie
personen.
De
systematische
verstrekking
aan
de
onderzoeksinstelling vindt plaats door middel van gegevensverstrekking op verzoek.
De verstrekking van gegevens op verzoek aan de onderzoeksinstelling
De onderzoeksinstelling mag op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie
personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in bijlage II en III bij dit
besluit. De onderzoeksinstelling mag gegevens opvragen over de personen waarop
het onderzoek betrekking heeft.
Bijlage II bevat de gegevens die de onderzoeksinstelling mag opvragen van
meerlingen die zijn ingeschreven bij het Nederlands Tweelingenregister. Bijlage III
bevat de gegevens die de onderzoeksinstelling mag opvragen van in het Nederlands
Tweelingenregister ingeschreven familieleden van meerlingen. Van familieleden van
meerlingen die zijn ingeschreven in het Nederlands Tweelingenregister kan een
beperktere set gegevens worden opgevraagd. Deze gegevens dienen primair voor
de juiste wijze van aanschrijven op het juiste adres.

3.3.

Toelichting te verstrekken gegevens

Categorie 01 Persoon
De onderzoeksinstelling dient de identiteit van de betrokkenen vast te kunnen
stellen. De onderzoeksinstelling krijgt hiertoe de identificerende gegevens uit
categorie 01 van de persoonslijst van de ingeschrevene verstrekt. Het A-nummer
wordt gebruikt om de verschillende verstrekkingen die uit de basisregistratie
personen worden ontvangen aan elkaar te koppelen en tot de juiste persoon te
herleiden. Gegevens uit categorie 01 dienen tevens om de ingeschrevene op de
juiste wijze aan te kunnen schrijven.
Categorie 02 Ouder 1, categorie 03 Ouder 02
Aan de hand van de gegevens uit categorie 02 en 03 kan de onderzoeksinstelling
vaststellen wie de ouders van de ingeschrevene zijn. Dit is van belang voor het
vaststellen van verwantschapsrelaties.
Categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap
De onderzoeksinstelling heeft gegevens over huwelijk en geregistreerd
partnerschap uit categorie 05 van de persoonslijst van de ingeschrevene nodig om
vast te kunnen stellen of de ingeschrevene getrouwd, dan wel geregistreerd partner
is. Daarnaast gebruikt de onderzoeksinstelling de gegevens uit categorie 05 om de
ingeschrevene die getrouwd of partner is, op de juiste wijze aan te kunnen
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schrijven. Aan de hand van de gegevens “Datum huwelijkssluiting/aangaan
geregistreerd
partnerschap”,
“Aanduiding
naamgebruik”,
“Geslachtsnaam
echtgenoot/geregistreerd partner” en “Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd
partnerschap” kan de juiste aanschrijving worden bepaald.

Datum
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2014-0000409901

Categorie 06 Overlijden
De onderzoeksinstelling krijgt het gegeven “Datum overlijden” uit categorie 06 van
de persoonslijst van de ingeschrevene verstrekt om vast te kunnen stellen of de
ingeschrevene nog in leven is. Aan de hand van de gegevens “registergemeente
akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn” en “Aktenummer van de akte
waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn” kan de onderzoeksinstelling
middels gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek de doodsoorzaak
vaststellen.
Categorie 07 Inschrijving
De onderzoeksinstelling krijgt het gegeven “Indicatie geheim” uit categorie 07 van
de persoonslijst van de ingeschrevene verstrekt. Met dit gegeven wordt aangeduid
of een ingeschrevene de gemeente heeft verzocht om zijn of haar gegevens niet te
verstrekken aan bepaalde derden. Indien dit het geval is, kan de
onderzoeksinstelling aanvullende maatregelen treffen ten behoeve van de privacy
van de ingeschrevene.
Categorie 08 en 58 Verblijfplaats
Gegevens uit de categorieën 08 en 58 van de persoonslijst van de ingeschrevene
worden verstrekt ten behoeve van de correspondentie met de ingeschrevene. Het
gegeven “Postcode” uit categorie 58 heeft betrekking op de postcodes van de
adressen waar de meerling in het verleden ingeschreven is geweest. Die
verhuishistorie is van belang voor het bepalen van de invloed van
omgevingsfactoren, zoals de leefomgeving van meerlingen.
De onderzoeksinstelling krijgt van de ingeschrevene die in het buitenland woont ook
het huidige adres in het buitenland verstrekt.
Categorie 09 Kind
Aan de hand van gegevens uit categorieën 09 kan de onderzoeksinstelling
vaststellen of de ingeschrevene kinderen heeft. Dit is van belang voor het
vaststellen van verwantschapsrelaties.

4.

Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de onderzoeksinstelling tijdig
inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de
regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de
basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het
is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de onderzoeksinstelling om deze
informatie onverwijld kenbaar te maken aan de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.
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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.

Datum
29 juli 2014
Kenmerk
2014-0000409901

5.

Wijzigingen

Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van 10 september 2013, 20130000518655, ingetrokken. Deze intrekking is het gevolg van het in werking treden
van de Wet BRP op 6 januari 2014. De intrekking heeft geen inhoudelijke gevolgen
voor de autorisatie van de onderzoeksinstelling.

6.

Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens
geplaatst op de internetpagina van het Agentschap BPR, www.bprbzk.nl.
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