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Advies BRON JGZ-organisaties

Geachte ,
Bij brief van 16 juni 2015 heeft u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op grond van het bepaalde in
artikel 51, tweede lid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevraagd te adviseren
over een voorstel van wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet op het
onderwijstoezicht (WOT) in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister
onderwijs (BRON) (hierna: het voorstel). Hiermee voldoe ik aan uw verzoek.
Aanleiding en doel voorstel
Gemeenten zijn op grond van artikel 5 van de Wpg verantwoordelijk voor het zorgdragen voor de
uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Voor de uitvoering hiervan geven zij opdracht
aan JGZ-organisaties (GGD’en of specifieke andere organisaties). De JGZ heeft tot doel het
bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid en lichamelijke, cognitieve en
psychosociale ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar. Voor een goede uitvoering en een goed
bereik van de JGZ is het nodig dat JGZ-organisaties beschikken over actuele en correcte
persoonsgegevens.
Met het voorstel dat strekt tot wijziging van de Wpg en de WOT wordt geregeld dat JGZorganisaties via BRON gegevens van alle in BRON geregistreerde scholen (over de daar
ingeschreven leerlingen) kunnen verkrijgen. Afzonderlijke JGZ-organisaties behoeven gegevens
dan niet meer schriftelijk, zoals thans, bij iedere school op te vragen.
Verwerking persoonsgegevens inzake het voorstel
Het bestand met de persoonsgegevens dat via BRON beschikbaar wordt gesteld aan de JGZorganisaties dient uitsluitend voor het administratieve proces om leerlingen het basispakket
JGZ aan te kunnen bieden, als bedoeld in artikel 5 van de Wpg.
Het persoonsgebonden nummer in het onderwijs is het burgerservicenummer (BSN) of, voor die
leerlingen die geen burgerservicenummer hebben, het onderwijsnummer. De JGZ-organisaties
hebben het BSN nodig van een leerling om door middel van koppeling met de Basisregistratie
personen (BRP) de identiteit van de leerling te kunnen vaststellen en het kind het basispakket JGZ
te kunnen aanbieden. Om daarnaast ook die kinderen te kunnen bereiken die geen BSN hebben, is
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het onderwijsnummer van belang. Omdat het onderwijsnummer niet kan worden gekoppeld aan
de BRP zijn voor de JGZ ook de geboortedatum en de naamgegevens van belang om de identiteit
van de leerling te kunnen vaststellen en om te bepalen of de leerling binnen de leeftijdsgroep van
de JGZ valt.
DUO stelt de betreffende gegevens aan de JGZ-organisaties beschikbaar, de organisaties hebben
derhalve geen rechtstreekse toegang tot BRON. JGZ-organisaties mogen de verkregen gegevens
niet doorleveren en alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. JGZ-organisaties
zijn voor de uitvoering van de JGZ gehouden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
en aan de privacywetgeving in de zorg. JGZ-organisaties voldoen aan de eisen van de NEN 7510 1
norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Binnen de JGZ-organisaties hebben alleen
geautoriseerde personen toegang tot het door DUO verstrekte gegevensbestand, uitsluitend voor
het aangegeven doel. Nadat de benodigde gegevens administratief zijn verwerkt, wordt het
bestand met de gegevens uit BRON uiterlijk één maand na verkrijging ervan vernietigd.
Ouders en kinderen worden geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens door de
JGZ-organisaties en DUO, middels websites en folders.
Voor dit voorstel is een Privacy Impact Assessment (PIA) opgesteld en relevante input uit de PIA
is toegevoegd aan de onderhavige memorie van toelichting.
Beoordeling van het voorstel
Het voorstel maakt mogelijk dat uit BRON (persoons)gegevens van leerlingen dan wel
onderwijsdeelnemers tot 18 jaar worden verstrekt aan gemeenten (JGZ-organisaties). Het
doeleinde en de noodzaak van het voorstel zijn in de memorie van toelichting voldoende
onderbouwd. Het voorstel geeft geen aanleiding tot het maken van nadere op- of aanmerkingen.
Advies
Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.
Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan de functionaris voor de gegevensbescherming
van uw ministerie, alsmede aan die van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Hoogachtend,
Het College bescherming persoonsgegevens,
Voor het College,

Mr. W.B.M. Tomesen
Lid van het College
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Deze norm biedt een raamwerk voor het inrichten van de informatiebeveiliging in de gezondheidszorg; o.a. over
toegangsbeveiliging, operationeel beheer, beveiligingseisen ten aanzien van het personeel en beveiligingsincidenten.
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