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Onderwerp 
Kamerbrief gerichte mailing CIZ - dubbele kinderbijslag intensieve zorg  

   

Geachte mevrouw Van Gennip,   

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft kennisgenomen van uw brief van 12 januari jongstleden1. In 

deze brief informeert u de Tweede Kamer over uw voornemen om een beperkte groep ouders te 

informeren over hun rechten in het kader van hun aanspraak op dubbele kinderbijslag intensieve zorg.  

 

In uw brief onderstreept u het belangrijke maatschappelijk doel dat met deze eenmalige mailing gemoeid 

is: er voor zorgen dat ouders van een thuiswonend kind met een indicatie op grond van de Wet langdurige 

zorg (Wlz) een tegemoetkoming kunnen krijgen in de extra kosten die zij maken. Teneinde deze ouders 

gericht per brief te informeren - en de mailing dus te beperken tot die ouders voor wie deze indicatie al wel 

is vastgesteld maar die de aanvraag voor deze kinderbijslag nog niet hebben ingediend - is het volgens u 

noodzakelijk dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een vergelijking maakt tussen de afgegeven 

Wlz-indicaties voor kinderen en de positieve adviezen die het CIZ heeft gegeven aan de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) in het kader van de toekenning door de SVB van de dubbele kinderbijslag. U geeft 

aan dat deze eenmalige (en op deze wijze gerichte) mailing naar uw oordeel een wettelijke grondslag zou 

ontberen en daarom niet volledig conform de AVG plaats zou kunnen vinden.  

 

De AP stelt voorop dat zij niet alleen begrip kan opbrengen voor uw voornemen om tot deze eenmalige 

mailing aan de groep ouders over te gaan teneinde hen gericht te informeren over een aanspraak waarvan 

zij mogelijk niet goed op de hoogte zijn, maar stelt daarnaast ook vast dat deze wijze van het aanvullend 

verwerken van deze persoonsgegevens in deze vorm haar niet onrechtmatig of onbehoorlijk voorkomt. 
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Uit uw brief maakt de AP op dat de vergelijking van persoonsgegevens die het CIZ maakt, gebaseerd is op 

persoonsgegevens die het CIZ reeds rechtmatig onder zich heeft – want verwerkt bij de reguliere 

uitoefening van de haar bij wet opgedragen taken, waaronder de verwerkingen met betrekking tot de 

toekenning door de SVB van dubbele kinderbijslag. De AP ziet op voorhand niet in dat bedoelde mailing op 

gespannen voet zou komen met de AVG. De AP neemt hierbij in ogenschouw dat het een éénmalige 

(vervolg)verwerking is van persoonsgegevens. Deze ouders informeren over rechten die zijn verbonden 

aan een afgegeven indicatie is een verdere verwerking die niet onrechtmatig is. Een verdere verwerking 

met als doel om alleen die ouders te informeren die nog geen gebruik hebben gemaakt van hun recht op 

dubbele kinderbijslag is dat in deze specifieke situatie evenmin. Ook neemt de AP in aanmerking dat u in 

uw brief geen melding maakt (en de AP ook niet gebleken is) van een schending door het CIZ van enig 

ander (grond)rechten door deze (vervolg)verwerking van persoonsgegevens. Uit de brief maakt de AP 

voorts op dat de hier aan de orde zijnde mailing volledig in het voordeel is van enkel de betrokken ouders 

en hun kinderen.  

 

Een afschrift van deze brief zal worden verstrekt aan de Tweede Kamer. De AP zal deze brief openbaar 

maken via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Persoonsgegevens,  

 

 

 

mr. A. Wolfsen  

voorzitter   
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