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1. Inleiding 

1.1 Motie#21 
Ten gevolge van het debat van 19 januari 2021 over het rapport ‘Ongekend Onrecht’ 
van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is bij 
motie van het lid Marijnissen (SP) c.s. verzocht om “een voorstel te doen hoe overal 
binnen overheidsinstellingen vervuilde data, risicomodellen en het gebruik van 
nationaliteit worden opgeruimd”. Het lid Klaver (GroenLinks) c.s. heeft gevraagd om 
hierbij niet alleen te kijken naar nationaliteit, maar ook naar etniciteit en 
geboorteplaats. 
 
Deze rapportage heeft als doel om inzage te verschaffen in het rechtmatig en 
behoorlijk gebruik van afkomstgerelateerde indicatoren door het ministerie van EZK, 
in het bijzonder in risicomodellen, en beschrijft de gehanteerde aanpak. Het 
onderzoek is EZK-concernbreed uitgevoerd door de organisatieonderdelen1. 
 
In het vervolg worden beide moties aangeduid met “Motie#21”2  
 
1.2 Interdepartementale aanpak 
Met de brief van 8 april 2021 informeerde de staatssecretaris van BZK, mede 
namens de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, de staatssecretaris 
Toeslagen en Douane en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
Kamer over de uitwerking van het gevraagde voorstel.  
 
In de brief is toegelicht dat in de interpretatie van het kabinet de motie betrekking 
heeft op onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van afkomstgerelateerde 
persoonsgegevens met een focus op het gebruik in risicomodellen en dat de 
uitvoering plaatsvindt in de volgende drie fasen: 
Fase 1. Inventariseren van het gebruik van afkomstgerelateerde indicatoren, 
waaronder het gebruik in risicomodellen;  
Fase 2. Beoordelen van de rechtmatigheid en behoorlijkheid van het gebruik, 
waaronder het gebruik in risicomodellen;  
Fase 3. Opruimen van onrechtmatig of onbehoorlijk verwerkte data en 
risicomodellen op basis van uitkomsten van de beoordeling (fasen 1 en 2). 
 
1.3 Rapportage 
Voorliggende rapportage geeft een beeld over in welke mate EZK gebruikmaakt van 
afkomstgerelateerde persoonsgegevens en risicomodellen, en zo ja of dit rechtmatig 
en behoorlijk gebeurt. 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de opzet en uitvoering van de motie door het ministerie van 
EZK.  
Hoofdstuk 3 beschrijft een samenvatting van de onderzoeksresultaten en de 
conclusie uit de bevindingen. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de bevindingen van het onderzoek. Daarbij worden de 
gevonden verwerkingen beschreven van de specifieke organisatieonderdelen, 
evenals de algemene verwerkingen die zijn geconstateerd. 
 
 

 
1 In het plan van aanpak van EZK zijn de organisatieonderdelen die in scope zijn opgegeven. 
2 De uitvoering Motie#21 betreft het tweede deel van de motie Marijnissen (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 

21) en het eerste deel van de motie Klaver c.s. (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 16). 
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2 Opzet en uitvoering Motie#21  
 
2.1 Scope van het onderzoek 
Het ministerie van EZK heeft de uitvoering breed opgepakt en verschillende 
directoraten-generaal’s, uitvoeringsdiensten, agentschappen en ZBO’s gevraagd tot 
uitvoering van de Motie#21 over te gaan. Onder deze organisatieonderdelen vallen: 

- Autoriteit Consument en Markt (ACM) 
- Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen: Agentschap Telecom) 
- Bureau Bestuursraad (BBR) 
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
- Chief Economist 
- Centraal Planbureau (CPB) 
- Directie Europese en Internationale zaken (DEIZ) 
- Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en innovatie (DG BenI) 
- Directoraat-Generaal Klimaat en Energie (DG KenE) 
- Directoraat-Generaal Groningen en Ondergrond (DG GenO) 
- Directoraat-Generaal Economie en Digitalisering (DG EenD) 
- Dienst ICT Uitvoering (DICTU) 
- Directie Bedrijfsvoering 
- Directie Communicatie 
- Directie Regio 
- Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) 
- Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 
- Kamer van Koophandel (KvK) 
- Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) 
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
- Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) 

 
Het ministerie van EZK heeft er voor gekozen de uitvoerende organisaties en 
agentschappen die direct onder het domein van EZK vallen binnen de scope te 
plaatsen als ook alle zelfstandig bestuursorganen (ZBO’s) die vallen onder de 
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.  
 
Bovenstaande organisaties zijn een weerspiegeling van de organisatieonderdelen 
binnen het domein van het ministerie van EZK in januari 2023. De inventarisatie 
heeft plaatsgevonden gedurende het jaar 2022. In dit jaar heeft er binnen het 
kerndepartement van EZK een organisatiewijziging plaatsgevonden waardoor van 
sommige DG’s nog geen informatie bekend is. Deze DG’s waren toen namelijk nog in 
oprichting.  
 
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is als organisatie in 2022 onder EZK 
opgehangen waar zij eerder nog onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK)waren opgehangen. Hierdoor is NCG in de inventarisatie en 
rapportage van BZK opgenomen. 
 
 
 
2.2 Aanpak en verantwoording onderzoek 
De gefaseerde aanpak is bij het ministerie van EZK uitgevoerd door de 
organisatieonderdelen zelf. Ter ondersteuning van de organisatieonderdelen heeft de 
departementaal Chief Information Officer (CIO) voorzien in een vragenlijst inclusief 
toelichting, definities en een invulformat. Ook zijn met de betrokken 
organisatieonderdelen gesprekken gevoerd voor verdere begeleiding en instructies. 
Daarbij is speciale aandacht aan het onderwerp discriminatie gegeven. 
 
 



 
 | Definitief | Rapportage inzake uitvoering motie 21  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) | 9 
december 2022 

 Pagina 6 van 21 

2.3 Afbakening 
Bij de inventarisatie is, overeenkomstig de aanpak bij het ministerie van SZW, 
uitgegaan van een brede opvatting van het begrip nationaliteit waarbij zowel directe 
verwijzingen als indirecte verwijzingen, zoals diverse afkomstgerelateerde gegevens, 
zijn meegenomen:  

- Nationaliteit  
- Etniciteit  
- Geboorteland  
- Land van herkomst  
- Geboorteland ouders  
- Woonland   
- Registratie als niet-ingezetene (rni)  

2.3.1 Brede definitie 

Het ministerie van EZK heeft het onderzoek niet beperkt tot verwerkingen in 
risicomodellen, maar de organisatieonderdelen gevraagd om alle processen waarbij 
afkomstgerelateerde persoonsgegevens worden verwerkt, te inventariseren en te 
beoordelen. Hierdoor is de kans kleiner gemaakt op een onvolledig beeld van dit 
risico binnen EZK, desalniettemin kan een volledig compleet beeld niet 
gegarandeerd worden omdat de aard van uitvoering van processen van dag tot dag 
kan wijzigen.  
 
Door de motie breder op te pakken zijn ook algemene verwerkingen, zoals 
personeelsadministratie, gerapporteerd die zich niet beperken tot de specifieke 
organisatieonderdelen. Deze algemene verwerkingen van persoonsgegevens zijn 
dan ook eenmalig benoemd en niet bij iedere organisatie herhaald.  
 
 
2.3.2 Beeldmateriaal 
 
Er is voor gekozen verwerkingen waarin slechts beeldmateriaal verwerkt wordt niet 
op te nemen. Dit zijn verwerkingen zoals cameratoezicht, foto’s van evenementen of 
het gebruik van bodycams door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA’s). Het 
beeldmateriaal is namelijk niet gericht op het verwerken van afkomstgerelateerde 
gegevens, het is onvermijdelijk dat er bijzondere persoonsgegevens verwerkt 
worden bij het maken van foto’s of video’s en het is, redelijkerwijs, ook niet te 
voorzien dat iemand deze data wel zal gebruiken om afkomstgerelateerde gegevens 
in te zetten om onderscheid te maken. 
 
 
2.3.3 Etniciteit 
 
Bij de gevraagde organisaties wordt nooit gevraagd naar de etniciteit van burgers of 
medewerkers. Ook wordt dit niet specifiek geregistreerd op basis van ontvangen 
informatie. Echter op basis van andere data, zoals geboorteland, is de etniciteit te 
herleiden. Ook kan het zijn in het contact met burgers deze informatie ongevraagd 
wordt gedeeld. Denk aan kamerbrieven, klachtenprocedures of burgervragen. Indien 
informatie over etniciteit ongevraagd wordt gedeeld wordt op basis van deze 
aangeleverde informatie geen actie of besluit genomen.  
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3. Samenvatting onderzoeksresultaten 
 
Bij het ministerie van EZK kunnen de indicatoren zoals aangegeven onder 
‘afbakening’ een rol spelen in de verwerking van persoonsgegevens. 
In een aantal gevallen is het gebruik van deze gegevens verplicht, zoals 
bijvoorbeeld ten aanzien van de personeelsadministratie en rondom werving en 
selectie van personeel. In veel andere gevallen is het onvermijdelijk, bijvoorbeeld 
het registeren van adres- en contactgegevens in het kader van relatiebeheer. 
De afkomstgerelateerde gegevens die worden geregistreerd bij voorgaande 
voorbeelden worden niet gebruikt als indicatoren in risicomodellen.  
 
Uit de inventarisatie volgt dat het gebruik van deze gegevens door het ministerie 
van EZK voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden in het kader van 
rechtmatigheid en behoorlijkheid, zoals een wettelijke grondslag, noodzakelijkheid 
en niet discrimineren. 
 
Uit de inventarisatie is geen gebruik van afkomstgerelateerde indicatoren 
geconstateerd in risicomodellen3 bij het ministerie van EZK. 
 
In aanvulling op de strekking van deze motie onderschrijft dit onderzoek dat 
dataminimalisatie een blijvend aandachtspunt moet zijn voor onze 
organisatieonderdelen. Bij een aantal gegevensverwerkingen, die niet zien op 
afkomstgerelateerde indicatoren, is geconstateerd dat het beginsel van 
dataminimalisatie continue aandacht behoeft. Daarnaast zijn er verwerkingen 
geconstateerd waarbij wel de juiste wettelijke grondslag is weergegeven, maar deze 
duidelijker uitgelegd kan worden. Deze constateringen worden meegenomen in het 
reguliere evaluatieproces op het AVG-verwerkingenregister. Bij aanpassingen zal 
eventuele opschoning van gegevens in overeenstemming met de AVG worden 
uitgevoerd. 
 
 
 
  

 
3 Onder risicomodel wordt verstaan: Modellen die gebruikt worden om uit de populatie een selectie samen te stellen 

t.b.v. gerichte (effectieve) handhaving en dienstverlening. 
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4. Bevindingen 
 
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen van het gebruik van afkomstgerelateerde 
persoonsgegevens in de aanwezige risicomodellen en processen in kaart gebracht.  
 
4.1 Algemene verwerkingen 
 
Bij de uitvoering van wettelijke taken verwerkt de overheid persoonsgegevens die 
betrekking hebben op inwoners. In de uitgevoerde inventarisatie is in kaart gebracht 
welke gegevens betreffende de afkomst van deze natuurlijke personen worden 
vastgelegd, en op basis van welke grondslag dit gebeurt. 
Naast gegevens van inwoners beschikt het ministerie ook over informatie over 
andere categorieën van betrokken, zoals bijvoorbeeld werknemers en 
contactpersonen van bedrijven of maatschappelijke organisaties. Deze 
gegevensverwerking is noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering.  
 
4.1.1 Relatiebeheer en financiële administratie 
Organisatieonderdelen die contact hebben met leveranciers leggen gegevens vast 
over deze relaties en over de contactpersonen. Als het gaat om buitenlandse relaties 
wordt dus ook informatie vastgelegd die wijst op nationaliteit en/of afkomst. Het 
betreft dan woonland (middels adresgegevens en woonplaats) en het land van 
vestiging. De grondslag voor de gegevensverwerking is afhankelijk van de situatie, 
maar het gaat meestal om een overeenkomst die is afgesloten met betrokkenen of 
om het gerechtvaardigd belang van het ministerie om contacten met deze 
buitenlandse relaties te kunnen onderhouden.  
 
4.1.2 Personeelszaken, werving en selectie 
Het ministerie van EZK verwerkt gegevens van medewerkers met het oog op een 
goede personeels- en salarisadministratie. Voor een goede administratie is het 
vastleggen van de woonplaats noodzakelijk. Daarnaast wordt de identiteit van 
(toekomstige) medewerkers gecontroleerd en vastgelegd ter uitvoering van de Wet 
op de loonbelasting. Daarbij wordt ook de nationaliteit en geboorteland (middels 
geboorteplaats) vastgelegd, omdat deze gegevens zijn opgenomen in het paspoort. 
Bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers moet een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) worden overlegd. Ook op deze verklaring is de nationaliteit en 
geboorteland (middels geboorteplaats) geregistreerd. 
De afkomstgerelateerde gegevens die worden geregistreerd in het kader van 
personeelszaken en relatiebeheer worden niet gebruikt als indicatoren in 
risicomodellen. 
 
4.1.3 Mobiliteit 
Binnen het ministerie van EZK wordt gebruik gemaakt van mobiliteitskaarten voor 
binnenlandse dienstreizen en woon-werkverkeer. Hiervoor worden adresgegevens 
verwerkt met als doel het ondersteunen proces van aanvragen, aanmaken, 
aanvragen extra diensten, verzenden van kaart op naam, inclusief communicatie 
met leverancier via het Shuttelportal ondersteunen in het 
bepalen/aanvragen/wijzigen van abonnementen van een traject. Het 
afkomstgerelateerde gegevens woonland, als onderdeel van adresgegevens, wordt 
niet gebruikt als indicatoren in risicomodellen. 
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4.2 Kerndepartement 
 
4.2.1 Bureau Bestuursraad (BBR) 
 
De directie BBR is verantwoordelijk voor het ondersteunen van bewindslieden en 
ambtelijke top opdat zij hun politieke, inhoudelijke en bedrijfsmatige 
eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het Ministerie van Economische 
Zaken waar kunnen maken. 
 
De BBR verwerkt in verschillende processen, in voorkomende gevallen, 
afkomstgerelateerde informatie zoals gesteld in de Motie#21. BBR maakt geen 
gebruik van risicomodellen waarbij afkomstgerelateerde informatie wordt gebruikt.  
 
Verwerkingen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden vastgelegd: 

a. Behandelen vorderingen Parlementaire Enquête Groningen 
Aardgaswinning (PEGA) 

Het doel van deze verwerking is het voldoen aan de verplichting tot medewerking, 
waaronder het verstrekken van informatie, in het kader van de parlementaire 
enquête naar de gaswinning in Groningen (obv. wettelijke verplichting). Vooraf is 
niet altijd te bepalen welke gegevens worden opgevraagd in het kader van 
verordeningen van enquêtecommissie. In principe is ‘woonland’ het enige 
waarschijnlijke gegeven dat opgevraagd zou kunnen worden.  
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden betreffen: 
- Woonland 
 

b. Melden incidenten en uitvoeren interne onderzoeken 
In voorkomende gevallen voert de BBR een intern onderzoek uit. Bijvoorbeeld bij 
een vermoeden van schending op gebied van integriteit, fysieke beveiliging en 
informatiebeveiliging door medewerkers / ingehuurd personeel van ministerie van 
EZK/LNV. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt van betrokkenen (zoals 
melders, getuigen, collegae), maar in principe geen afkomstgerelateerde gegevems. 
Tenzij er in een bijzonder geval sprake zou zijn van een verdenking op spionage. 
Dan zou het land van herkomst, bij uitzondering, een rol kunnen spelen in het 
onderzoek.  
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Land van herkomst 
 

c. Veiligheidsonderzoeken vertrouwensfuncties 
Een andere taak van de BBR is het aanvragen en bewaken van de voortgang voor 
veiligheidsonderzoeken bij de AIVD (Wet veiligheidsonderzoeken). Hierbij wordt 
inzage verkregen in wie welke vertrouwensfunctie uitoefent (register 
vertrouwensfuncties). 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Nationaliteit 
- Land van herkomst 
- Woonplaats 
 

d. AVG vragen- en klachtenbehandeling, onderzoeken en audits 
 
In het kader van het afhandelen van ‘AVG vragen’ is de BBR o.a. contactpunt voor 
betrokkenen over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van 
hun gegevens en de uitoefening van hun rechten (art 38 lid 4 AVG). 
 
In de correspondentie met betrokkenen inzake bovenstaande, kan het aangenomen 
worden dat de woonplaats van betrokkenen mogelijk te herleiden is.  
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Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden betreffen: 
- Nationaliteit 
- Woonplaats 
 

e. Compliance financiële belangen 
Op gebied van Financiële compliance heeft BBR grofweg de volgende taken: 
 
- Het bijhouden van de registratie van meldingen van financiële belangen en 
transacties met effecten door ambtenaren van EZK en LNV die de belangen van de 
dienst kunnen raken. (Op basis van artikel 61a, lid 1 en 2, van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement (ARAR). 
 
- Beheren van het overzicht van medewerkers die werkzaamheden verrichten met 
een verhoogd risico op financiële belangenverstrengeling en oneigenlijk gebruik van 
koersgevoelige informatie, in het kader van artikel 61a ARAR en de Regeling 
integriteitsbeleid EZ die geldt voor EZK en LNV. 
 
- Het ondersteunen van de taken van de Compliance Officer en de hoofden van 
dienst als bedoeld in de Regeling integriteitsbeleid EZ dat geldt voor EZK en LNV bij 
het voorkomen van financiële belangenverstrengeling en oneigenlijk gebruik van 
koersgevoelige informatie. 
 
- Het bijhouden van compliance-dossiers met afschriften van beschikkingen, 
correspondentie en afspraken met de ambtenaren die hun financiële belangen 
hebben gemeld, en eventuele onderzoeken en nadere informatie. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die verwerkt kunnen worden betreffen: 
- Nationaliteit 
- Woonplaats 
 
4.2.2 Directie Europese en Internationale Zaken (DEIZ) 
Bij Directie Europese en Internationale Zaken (DEIZ) zijn geen verwerkingen van 
afkomstgerelateerde indicatoren geconstateerd, met uitzondering van de wettelijk 
verplichte verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze gegevens 
worden niet gebruikt in risicomodellen. 
 
4.2.3 Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie  
Het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I) houdt zich bezig met 
de versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. DG B&I 
heeft aangegeven gebruik te maken van afkomstgerelateerde gegevens zoals 
bedoeld in de Motie#21. Deze gegevens worden niet gebruikt in risicomodellen. 
 
Hieronder een overzicht van verwerkingen die afkomstgerelateerde gegevens 
kunnen bevatten: 
 
 

a. Communicatie in het kader van het project ‘Topsectoren’.  
B&I heeft o.a. als taak om contacten te onderhouden met diverse bedrijven, 
instituten, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren. 
Hierbij worden NAW-gegevens van deze organisaties verwerkt. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden 
betreffen: 
- Woonland  

 
b. Periodiek onderzoek NLDTIB.  

Om goed inzicht te krijgen in de aanwezige kennis en kunde binnen de 
Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriële 
basis (NLDTIB) wordt er onderzoek gedaan naar de omvang, de kenmerken en 
de positie van de NLDTIB. Hiervoor zijn in ieder geval NAW-gegevens nodig 
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van betrokken organisaties. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden 
betreffen: 
- Woonland  

 
 

c. Beleidsevaluaties DG B&I.  
Er worden door B&I periodiek evaluatieonderzoeken uitgevoerd om inzicht te 
krijgen in de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het gevoerde beleid. 
Hierbij worden o.a. NAW-gegevens verwerkt van betrokkenen bij het 
onderzoek. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden 
betreffen: 
- Woonland  

 
 
4.2.4 Directoraat-Generaal Klimaat en Energie (DG KenE) 
Directoraat-Generaal Klimaat en Energie (DG KenE) houdt zich bezig met het 
ontwikkelen en implementeren van beleid ten aanzien van het tegengaan van 
klimaatverandering en het werken aan een klimaat neutrale samenleving in de 
context van het door Nederland nakomen van Europese en internationale 
klimaatafspraken alsook het zorg dragen voor een optimale ordening en werking van 
de markten van energie en bijbehorende wetgeving. DG KenE maakt geen gebruik 
van risicomodellen, waarbij afkomstgerelateerde gegevens worden gebruikt. 
 
Verwerkingen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden vastgelegd: 

a. Registratie COP (VN Klimaattop) 
Ten behoeve van het registratie VN klimaattop wordt nationaliteit en woonland 
gevraagd. Dit is een vereiste van de VN om deel te kunnen nemen aan de 
klimaattop.  
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Nationaliteit 
- Geboorteland 
- Land van herkomst 
- Woonland 
 
4.2.5. Directoraat-Generaal Groningen en Ondergrond (DG GenO) 
Bij de Directoraat-Generaal Groningen en Ondergrond van EZK zijn geen 
verwerkingen van afkomstgerelateerde indicatoren geconstateerd, met uitzondering 
van de wettelijk verplichte verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe 
medewerker. Deze gegevens worden niet gebruikt in risicomodellen.  
 
 
4.2.6. Directoraat-Generaal Economie en Digitalisering (DG EenD) 
Bij de Directie Communicatie van EZK zijn geen verwerkingen van 
afkomstgerelateerde indicatoren geconstateerd, met uitzondering van de wettelijk 
verplichte verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze gegevens 
worden niet gebruikt in risicomodellen 
 
4.2.7 Directie Bedrijfsvoering 
De Directie Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor alle aspecten van de 
bedrijfsvoering (personeel, financiën, facilitair, ICT en inkoop) voor het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Bij Directie Bedrijfsvoering zijn geen verwerkingen van 
afkomstgerelateerde indicatoren geconstateerd, met uitzondering van de wettelijk 
verplichte verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze gegevens 
worden niet gebruikt in risicomodellen. 
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4.2.8 Directie Communicatie 
Bij de Directie Communicatie van EZK zijn geen verwerkingen van 
afkomstgerelateerde indicatoren geconstateerd, met uitzondering van de wettelijk 
verplichte verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze gegevens 
worden niet gebruikt in risicomodellen. 
 
 
4.2.9 Directie Regio 
Bij de Directie Regio zijn geen verwerkingen van afkomstgerelateerde indicatoren 
geconstateerd, met uitzondering van de wettelijk verplichte verwerkingen bij 
aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze gegevens worden niet gebruikt in 
risicomodellen. 
 
 
4.2.10 Directie Financieel Economische Zaken EZK 
De Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) draagt ten behoeve van het 
concern zorg voor een centrale financiële administratie die zodanig is ingericht dat 
EZK (en LNV) op doelmatige en tijdige wijze kunnen beschikken over de informatie 
die nodig is voor een adequate sturing en beheersing van de beschikbare middelen. 
Bij de uitvoering van deze taak maakt directie FEZ geen gebruik van risicomodellen 
waarin afkomstgerelateerde gegevens worden verwerkt. Voor FEZ EZK en LNV zijn 
dezelfde set aan verwerkingen van toepassing.  
 
Verwerking waarin afkomstgerelateerde gegevens worden vastgelegd: 

a. Relatiebeheer debiteuren en crediteuren 
Verifiëren en aanvullen van bedrijfs- en/ of persoonsgegevens van nieuwe 
debiteuren en/ of crediteuren ten behoeve van het kerndepartement EZK, 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Centraal Planbureau (CPB), Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) en Autoriteit Consument en Markt (ACM). 
 
Toevoegen van contactgegevens van buitenlandse relaties en natuurlijke personen 
ten behoeve van het kerndepartement EZK, SodM, CPB, NCG en ACM. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens verwerkt worden: 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens. 
 
 
4.2.11 Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) 
WJZ geeft juridische adviezen over een breed terrein van juridische en juridisch-
bestuurlijke zaken. WJZ richt zich op het, tijdig en inhoudelijk adequaat, produceren 
van wet- en regelgeving en juridische adviezen en het behandelen van bezwaar- en 
beroepsschriften. 
 
Er worden in de verwerkingen die door WJZ zijn aangemerkt geen 
afkomstgerelateerde persoonsgegevens gebruikt als indicatoren in risicomodellen. 
De aard van sommige verwerkingsprocessen brengt met zich mee dat de identiteit 
van betrokkenen wel moet worden vastgesteld. 
 
Verwerkingen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden vastgelegd: 

a. Ontvangen en behandelen exploten 
Met als doel uitvoering loonbeslag ten behoeve van vorderingen van derden en 
uitvoering van derdenbeslagen op toegekende subsidies. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Nationaliteit 
- Geboorteland 
- Land van herkomst 
- Woonland 
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4.3 Uitvoeringsorganisaties 
 
4.3.1 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen: Agentschap Telecom) 
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) is zowel uitvoerder als toezichthouder 
van wet- en regelgeving op gebied van de digitale infrastructuur. De RDI maakt 
geen gebruik van risicomodellen, waarbij afkomstgerelateerde gegevens worden 
gebruikt. De RDI verwerkt verschillende (persoons)gegevens en mogelijk ook 
afkomstgerelateerde informatie.  
 
Verwerkingen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden vastgelegd: 

a. Sanctioneren 
Bij het sanctioneren worden voor het uitvoeren van toezicht en interveniëren door 
sanctieoplegging o.a. de volgende gegevens verzamend: NAW gegevens en 
geboorteplaats verzameld. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Geboorteland, afgeleide uit geboorteplaats 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  
 

b. Toezichthouden informatieveiligheid (TEIV) 
Voor TEIV wordt informatie verzameld voor het beantwoorden van de vraag of een 
handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het vormen van een 
oordeel en het eventueel interveniëren met als doel normconform gedrag en 
daardoor borging van een politiek gedefinieerd publiek belang. Hiervoor worden 
contactgegevens verzameld ten behoeve van correspondentie, personalia, indien 
nodig identificerende nummers, ID of paspoort kopieën. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden betreffen: 
- Nationaliteit  
- Geboorteland, afgeleide uit geboorteplaats 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens 
 

c. Toezicht illegaal gebruik frequentieruimte 
Het doel is de vermindering van illegaal gebruik van ether(omroep)frequenties 
zodat: 
- er minder storingen optreden voor burgers en ten gevolge daarvan er minder 
meldingen binnenkomen;  
- de verzorgingsgebieden van vergunninghouders (omroepen) intact blijven, vitale- 
en aeronautische- communicatiesystemen en calamiteitenzenders  
beschermd worden;  
- verstoring van de communicatie in vitale frequentiebanden toegewezen aan onder 
andere militaire- en civiele luchtvaartinstanties, de hulpverlenende diensten en bij 
de ontvangst van calamiteitenzenders minimaal zijn. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden betreffen: 
- Nationaliteit (In sommige dossiers kopie ID/paspoort) 
- Geboorteland, afgeleide uit geboorteplaats 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  
 

d. Inspectie/controle zendapparaten 
Het uitvoeren van de wettelijke taak van het RDI door inspecties uit te voeren, 
preventief optreden tegen onrechtmatige, frauduleuze en verstorende handelingen. 
Het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan 
de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het 
eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. Het doel is normconform gedrag 
en daardoor borging van een politiek gedefinieerd publiek belang. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden betreffen: 
- Nationaliteit (in sommige dossiers kopie ID/paspoort) 
- Geboorteland, afgeleide uit geboorteplaats 
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- Woonland, als onderdeel van adresgegevens 
 
 

e. Telefoonnotities 
Informatieverstrekking aan betrokkene (inhoudelijk m.b.t. de registratie en 
algemene info), opstellen telefoonverslag voor volledig klantbeeld en monitoring 
klantvragen o.a. i.v.m. kostenbewustzijn. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden betreffen: 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens 
 

f. Doorsluizen van certificaat naar RP2000 
Aanpassingen doen in RP2000 om via gebruikersregister registratie te kunnen doen. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden betreffen: 
- Nationaliteit 
- Geboorteland, afgeleide uit geboorteplaats 
 

g. Juridische zaak 
Uitvoering wettelijke verplichting Algemene wet Bestuursrecht (Awb) ten aanzien 
van bezwaar, beroep en hoger beroep namens de Staatssecretaris van EZK. 
Voortgangsbewaking bezwaar- en beroep, en hoger beroepszaken.  
Genereren managementinformatie met betrekking tot doorlooptijden van de zaken, 
capaciteit medewerkers en aantal afgehandelde zaken, etc. Uitvoering wettelijke 
verplichting Wet openbaarheid van Bestuur (WOB): Behandelen WOB-verzoeken.   
Voortgangsbewaking WOB-verzoeken die door de afdeling Juridische Zaken worden 
behandeld. Afhandelen ingebrekestellingen. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden betreffen: 
- Nationaliteit (in sommige dossiers kopie ID/paspoort) 
- Geboorteland, afgeleide uit geboorteplaats 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  
 

h. WIBON Overtredingen 
Opstellen rapporten van bevindingen bij constatering overtreding van de WIBON 
(Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) 
voorschriften. De gegevens zijn noodzakelijk voor de communicatie met de 
betrokkenen en voor de onderbouwing van de vastgestelde overtreding, interventie 
en de sanctiehoogte. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden betreffen: 
- Nationaliteit  
- Geboorteland, afgeleide uit geboorteplaats 
- Land van herkomst 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  
 

i. Toezicht bevoegd aftappen 
Het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan 
de daaraan gestelde eisen zoals beschreven in de Telecommunicatiewet, het vormen 
van een oordeel daarover en het eventueel interveniëren met als doel normconform 
gedrag en daardoor borging van een politiek gedefinieerd publiek belang. 
  
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden betreffen: 
- Nationaliteit (in sommige dossiers kopie ID/paspoort) 
- Geboorteland, afgeleide uit geboorteplaats 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  
 

j. C2000 antecedenten onderzoek communiceren met politie 
Persoonsgegevens van medewerkers worden verzameld en doorgegeven aan de 
Koninklijke Landelijke Politie Diensten in verband met de aansluiting en 
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gebruikmaking van het C2000 systeem ten behoeve van de veiligheid van de 
medewerkers tijdens hun werkzaamheden. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden betreffen: 
- Nationaliteit  
- Geboorteland 
- Land van herkomst 
- Woonland  
 
4.3.2 DICTU 
DICTU is een van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. DICTU 
ondersteunt de primaire processen van diverse ministeries en 
uitvoeringsorganisaties. DICTU legt zich toe op het ontwikkelen en beheren van 
systemen en applicaties, het beheren van datacenters en de dienstverlening. 
 
Bij DICTU zijn geen verwerkingen van afkomstgerelateerde indicatoren 
geconstateerd, met uitzondering van de wettelijk verplichte verwerkingen bij 
aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze gegevens worden niet gebruikt in 
risicomodellen. 
 
 
4.3.3 Centraal Planbureau (CPB) 
Het CPB heeft binnen het kennis- en adviesstelsel van de overheid een bijzonder 
functie. Typerend voor planbureaus is dat ze, anders dan bijvoorbeeld de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en departementale kenniscentra 
zoals het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum, vanuit hun specifieke invalshoek intersectoraal en 
interdepartementaal functioneren. Planbureaus voeren zowel beleidsrelevant als 
strategisch onderzoek uit. 
 
Bij de betreffende onderzoeken worden mogelijk afkomstgerelateerde gegevens 
verwerkt. Het CPB publiceert alle onderzoeken op de website van het CPB. Bij 
publicatie zijn de gegevens nooit te herleiden naar één persoon of een zeer 
homogene groep van personen. Omdat gegevens bij publicatie nooit te herleiden 
zijn naar een individu, worden individuen nooit direct of indirect aangesproken als 
gevolg van de verwerkingen. 
 
De grondslag hiervoor is: 
Het Centraal Planbureau vervult een taak van algemeen belang, zie Aanwijzingen 
voor de Planbureaus, BWBR0031972, paragraaf 1, aanwijzing 1. 
 
Het CPB verwerkt verder in enkele secundaire processen mogelijk 
afkomstgerelateerde informatie. 
 
Verwerkingen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden vastgelegd: 
 

a. Aanvragen en beoordelen werkvergunningen buitenlandse werknemers 
CPB 

Aanvragen en beoordelen werk- en verblijfsvergunningen, aanvraag 30% regeling 
buitenlandse werknemers CPB 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Nationaliteit  
- Geboorteland, als onderdeel van geboorteakte 
- Land van herkomst, als afgeleide van kopie identiteitsbewijs 
- Woonland  
- Registratie als niet-ingezetene (rni)  
 
4.3.4 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemers bij 
duurzaam, internationaal, vernieuwend ondernemen. RVO beantwoordt vragen van 
ondernemend Nederland over duurzaam, agrarisch, vernieuwend en internationaal 
ondernemen. RVO biedt voorlichting, advies en financiering. RVO stelt regelingen 
op, voert ze uit en zorgt voor de naleving van wetten en regels. RVO maakt geen 
gebruik van risicomodellen, waarbij afkomstgerelateerde gegevens worden gebruikt. 
RVO verwerkt in verschillende processen mogelijk afkomstgerelateerde informatie.  
 
Verwerkingen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden vastgelegd: 
 

a. Registreren en behandelen van AVG-verzoeken (EZK) 
Het faciliteren van de uitoefening van de rechten van betrokkenen uit hoofde van de 
artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De 
verwerking van de nationaliteit van betrokkenen is bij deze verwerking bijvangst. 
Het komt alleen voor wanneer ter identificatie van betrokkene een kopie van het 
wettelijk identificatiedocument wordt opgevraagd. Dit is het geval wanneer een 
AVG-verzoek zonder gebruik van DigiD is ingediend. Dit komt hoogstens enkele 
malen paar jaar voor. De scan van het identificatiedocument wordt als document 
opgeslagen. De gegevens op het document worden niet weggeschreven in een 
database. De nationaliteit van betrokkene wordt niet gebruikt in het proces 
behandeling AVG-verzoek, noch in enig ander proces.  
 
Afkomstgerelateerde gegevens die verwerkt worden: 
- Nationaliteit, afgeleide uit kopie identificatiedocument 
- Geboorteland, afgeleide uit kopie identificatiedocument 
- Land van herkomst, afgeleide uit kopie identificatiedocument 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens 
 
 

b. JZ Registreren en behandelen van schadeverzoeken en vergoeden van 
de schade (BZ) 

Het in behandeling nemen van en beschikken op een verzoek om schadevergoeding 
als bedoeld in artikel 8:90, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Verwerking van het persoonsgegeven 'nationaliteit' vindt volgens eerdere opgave 
alleen plaats voor beoordeling van verzoeken om schadevergoeding ten behoeve 
van opdrachtgever Buitenlandse Zaken (niet voor andere opdrachtgevers). 
Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre er een grondslag is voor de verwerking van 
de nationaliteit van betrokkenen. Dit onderzoek loopt als onderdeel van het 
onderhoud op het AVG-register. Dit onderhoudstraject zal eind Q2 2023 worden 
afgerond. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Nationaliteit 
 

c. Uitvoeren Zelfstandigenregeling Vreemdelingenbesluit 2000 
Het uitvoeren van de regeling "Zelfstandigenregeling" conform het 
Vreemdelingenbesluit 2000. 
 
De indicatie 'land van herkomst' wordt gebruikt om mede vast te stellen of de 
betrokkene voldoet aan de voorwaarden die gelden voor deze regeling. Het 
persoonsgegeven wordt standaard ontvangen van de Immigratie en Naturalisatie 
Dienst als onderdeel van de uitvoering van de regeling. Aanvullend onderzoek is 
noodzakelijk om vast te stellen in hoeverre er een grondslag bestaat voor de 
verwerking van dit persoonsgegeven. Dit onderzoek loopt als onderdeel van het 
onderhoud op het AVG-register. Dit onderhoudstraject zal eind Q2 2023 worden 
afgerond. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Land van herkomst 
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d. Uitvoeren Zelfstandigenregeling Turkse aanvragen Vreemdelingenbesluit 

2000 
Het, voor Turkse ondernemers, uitvoeren van de regeling "Zelfstandigenregeling" 
conform het Vreemdelingenbesluit 2000. 
 
De indicatie 'land van herkomst' wordt gebruikt om mede vast te stellen of de 
betrokkene voldoet aan de voorwaarden die gelden voor deze regeling. Het 
persoonsgegeven wordt standaard ontvangen van de Immigratie en Naturalisatie 
Dienst als onderdeel van de uitvoering van de regeling. Aanvullend onderzoek is 
noodzakelijk om vast te stellen in hoeverre er een grondslag bestaat voor de 
verwerking van dit persoonsgegeven. Dit onderzoek loopt als onderdeel van het 
onderhoud op het AVG-register. Dit onderhoudstraject zal eind Q2 2023 worden 
afgerond. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Land van herkomst 
 

e. Uitvoeren regeling IND buitenlandse investeerders Vreemdelingenbesluit 
2000 

Het uitvoeren van de regeling "IND Buitenlandse investeerders" conform het 
Vreemdelingenbesluit 2000 
 
De indicatie 'land van herkomst' wordt gebruikt om mede vast te stellen of de 
betrokkene voldoet aan de voorwaarden die gelden voor deze regeling. Het 
persoonsgegeven wordt standaard ontvangen van de Immigratie en Naturalisatie 
Dienst als onderdeel van de uitvoering van de regeling. Aanvullend onderzoek is 
noodzakelijk om vast te stellen in hoeverre er een grondslag bestaat voor de 
verwerking van dit persoonsgegeven. Dit onderzoek loopt als onderdeel van het 
onderhoud op het AVG-register. Dit onderhoudstraject zal eind Q2 2023 worden 
afgerond. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Land van herkomst 
 

f. Uitvoeren (programma) national point of entry 
Het helpen en adviseren van MKB bedrijven uit het buitenland bij het opzetten en 
uitrollen van hun internationale activiteiten in Nederland. 
De indicatie 'land van herkomst' wordt gebruikt om mede vast te stellen of de 
betrokkene voldoet aan de voorwaarden die gelden voor deze regeling. Het 
persoonsgegeven wordt standaard ontvangen van de Immigratie en Naturalisatie 
Dienst als onderdeel van de uitvoering van de regeling. Aanvullend onderzoek is 
noodzakelijk om vast te stellen in hoeverre er een grondslag bestaat voor de 
verwerking van dit persoonsgegeven. Dit onderzoek loopt als onderdeel van het 
onderhoud op het AVG-register. Dit onderhoudstraject zal eind Q2 2023 worden 
afgerond. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Land van herkomst 
 

g. Uitvoeren regeling IND Start-Ups Vreemdelingenbesluit 2000 
Het uitvoeren van de regeling: IND Start-Ups Vreemdelingenbesluit 2000. 
 
. De indicatie 'land van herkomst' wordt gebruikt om mede vast te stellen of de 
betrokkene voldoet aan de voorwaarden die gelden voor deze regeling. Het 
persoonsgegeven wordt standaard ontvangen van de Immigratie en Naturalisatie 
Dienst als onderdeel van de uitvoering van de regeling. Aanvullend onderzoek is 
noodzakelijk om vast te stellen in hoeverre er een grondslag bestaat voor de 
verwerking van dit persoonsgegeven. Dit onderzoek loopt als onderdeel van het 
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onderhoud op het AVG-register. Dit onderhoudstraject zal eind Q2 2023 worden 
afgerond. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Land van herkomst 
 
4.3.5 Staatstoezicht op de Mijnen 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de onafhankelijke toezichthouder op de 
delfstoffen- en energiewinning in Nederland. SodM ziet toe op de veiligheid en 
milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en windenergie op zee. 
SodM houdt toezicht vanuit technisch perspectief en neemt ook de maatschappelijke 
belangen daarin mee. SodM maakt geen gebruik van risicomodellen, waarbij 
afkomstgerelateerde gegevens worden gebruikt. 
 
Er worden in de systemen van SodM geen gegevens verwerkt over nationaliteit, 
etniciteit, geboorteland, land van herkomst, geboorteland ouders, woonland of 
registratie als niet-ingezetene bij de uitvoering van haar wettelijke taken.  
  
 
 
4.4 Zelfstandig bestuursorganen (ZBO) 
 
4.4.1 Autoriteit Consument en Markt 
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de mededinging, de 
telecommunicatie en het consumentenrecht. De ACM maakt geen gebruik van 
risicomodellen, waarbij afkomstgerelateerde gegevens worden gebruikt. De ACM 
verwerkt in slechts enkele processen mogelijk afkomstgerelateerde informatie. Voor 
alle processen gelden passende maatregelen voor dataminimalisatie en 
informatiebeveiliging. 
 
Verwerkingen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden vastgelegd: 
 

a. Nummers en Registraties 
Bij aanvraag van een telefoonnummer of bij registratie als aanbieder van 
telecommunicatie-, pakket- of postdiensten kan een kopie van een ID-bewijs 
worden gevraagd ter identificatie (bij particulieren) of ongevraagd actief worden 
meegezonden. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die verwerkt worden: 
- Nationaliteit, afgeleide uit kopie ID-bewijs  
- Geboorteland, afgeleide uit kopie ID-bewijs 
- Land van herkomst, afgeleide uit kopie ID-bewijs 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  
 

b. REMIT en CEREMP 
CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participants) is het online 
registratiesysteem van ACER voor de NRA’s (ACM in Nederland). Marktpartijen voor 
groothandel in energie zijn verplicht om zich bij de eigen NRA te laten registeren. Bij 
de registratie in CEREMP wordt om persoonsgegevens gevraagd. Volgens artikel 9, 
tweede lid, REMIT, voorziet het register elke marktdeelnemer van een unieke 
aanduiding (de ACER Code) en bevat het voldoende informatie om de 
marktdeelnemer te kunnen identificeren. Bij natuurlijke personen wordt ook 
gevraagd naar de geboortedatum en geboorteplaats.  
 
ACM kan via een webportaal in CEREMP zoeken, krijgt deze informatie binnen vanuit 
datadeling vanuit ACER en kan de lijst ook downloaden. Bij de ACM hebben een 
beperkt aantal medewerkers deze mogelijkheid, en de opgeslagen data is 
versleuteld. De Europese NRA’s hebben toegang tot de details van alle marktpartijen 
via CEREMP. De ACM doet aan dataminimalisatie door de velden geboortedatum, 
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geboorteplaats en identificatienummers van paspoort/rijbewijs niet in de database 
op te slaan. Deze worden niet gebruikt in een detectieproces.  
 
Afkomstgerelateerde gegevens die verwerkt worden: 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens 
 

c. Forensische IT 
Bij een bedrijfsinval in het kader van een toezichtonderzoek kan de ACM gegevens 
kopiëren van een onderneming en betrokken personen. De bij de onderneming en 
betrokken personen gekopieerde gegevens kunnen mogelijk afkomstinformatie 
bevatten. Deze informatie maakt echter in geen geval onderdeel uit van een 
onderzoek. De ACM hanteert de reeds door de rechter getoetste Digitale Werkwijze 
van de ACM. De gekopieerde gegevens worden streng beveiligd opgeslagen en zijn 
slechts en enkel toegankelijk voor de speciaal getrainde Forensisch IT medewerkers 
van de ACM. Deze medewerkers nemen geen kennis van de gegevens maar voeren 
verwerkingsslagen daarop uit. Toezichtmedewerkers, die het daadwerkelijke 
onderzoek van de ACM uitvoeren, ontvangen slechts een beperkte subset die alleen 
die gegevens bevat die inhoudelijk voor het onderzoek relevant zijn. Deze subset 
komt onder meer tot stand nadat de onderneming en betrokken personen de 
mogelijkheid hebben gehad privacy gevoelig materiaal als vertrouwelijk aan te 
merken. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Nationaliteit 
- Geboorteland, afgeleide van geboorteplaats 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens 
 
e. Relatiebeheer zaken 
De ACM onderhoudt voor haar toezicht en bedrijfsvoering contact en 
correspondentie met aanvragers van en betrokkenen bij zaken. Hierbij worden 
NAW-gegevens van organisaties en personen verwerkt. Het gegeven ‘woonland’ 
wordt alleen verwerkt wanneer de betrokkene in het buitenland woonachtig is, met 
als doel om met de betrokkene te kunnen corresponderen.  
 
Afkomstgerelateerde gegevens die verwerkt worden betreffen: 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens 
 
 
4.4.2 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
Het CBS heeft als wettelijke taak het publiceren van betrouwbare en 
samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de 
samenleving. Het CBS verwerkt in verschillende processen afkomstgerelateerde 
informatie.  
 
Verwerkingen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden vastgelegd: 

a. Wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden 
De gegevens die het CBS ontvangt zijn noodzakelijk voor de vervulling van de 
wettelijke taak (zie paragraaf 3). Het CBS verwerkt alleen gegevens voor 
wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden. Ook is er nooit sprake van 
(semi)geautomatiseerde besluitvorming of profilering.  
 
Het CBS is wettelijk verplicht om alle onderzoeken te publiceren. Bij publicatie zijn 
de gegevens nooit te herleiden naar één persoon of een zeer homogene groep van 
personen. Omdat gegevens bij publicatie nooit te herleiden zijn naar een individu, 
worden individuen nooit direct of indirect aangesproken als gevolg van de 
verwerkingen. De verwerkingen dienen uitsluitend statistische doeleinden en hebben 
daardoor geen directe negatieve gevolgen voor de rechten en vrijheden van 
betrokkenen. Naast de wettelijke taak van het CBS registreert het CBS ook de 
nationaliteit van het eigen personeel omdat dit nodig is voor de belastingdienst 
(socialezekerheidswetgeving). 
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Migratieachtergrond en nationaliteit worden verwerkt. Het CBS gaat hier als volgt 
mee om: 

- Migratieachtergrond: Kenmerk dat weergeeft met welk land een 
persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders 
of van zichzelf. Een persoon heeft een migratieachtergrond als ten 
minste één van de ouders in het buitenland is geboren. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn 
geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn 
geboren (de tweede generatie). Migratieachtergrond is alleen 
beschikbaar voor personen die zich ingeschreven hebben in de 
Basisregistratie Personen (BRP).  

- Nationaliteit: Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat 
(staatsburgerschap). Personen kunnen meerdere nationaliteiten 
hebben. Om dubbeltellingen te voorkomen wordt in statistische 
overzichten aan personen die meerdere nationaliteiten hebben, 
slechts één nationaliteit toegekend. 

 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die verwerkt worden: 
- Nationaliteit 
- Geboorteland (migratieachtergrond) 
- Land van herkomst (migratieachtergrond) 
- Geboorteland ouders (migratieachtergrond) 
 
 
4.4.3 Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 
Het IMG is opgericht om als onafhankelijk bestuursorgaan alle schade veroorzaakt 
door bevingen, bodemdaling- en stijging af te handelen. Het IMG maakt geen 
gebruik van risicomodellen, waarbij afkomstgerelateerde gegevens worden gebruikt. 
Het IMG verwerkt in één proces mogelijk afkomstgerelateeerde informatie.  
 
Verwerking waarin afkomstgerelateerde gegevens worden vastgelegd: 

a. Rechtmatigheidstoets schade-uitkeringen 
Het IMG verwerkt wel gegevens met betrekking tot het woonland. Het gegeven 
‘woonland’ wordt alleen verwerkt wanneer de aanvrager in het buitenland 
woonachtig is, met als doel om met de aanvrager te kunnen corresponderen. Het is 
voor het IMG (en BBO) dan ook noodzakelijk dat zij de juiste adresgegevens hebben 
van de aanvrager. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die verwerkt worden: 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  
 
 
4.4.4 Kamer van Koophandel 
De Kamer van Koophandel in Nederland biedt informatie, voorlichting en 
ondersteuning aan bedrijven en organisaties. Haar wettelijke taken zijn gericht op 
het registreren, informeren en adviseren van bedrijven en organisaties. 
Vanzelfsprekend worden hier (persoons)gegevens bij verwerkt. De KvK maakt geen 
gebruik van risicomodellen, waarbij afkomstgerelateerde gegevens worden gebruikt. 
De enige verwerking waarbij afkomstgerelateerde informatie wordt verwerkt is het 
handelsregister. Deze verwerking vindt zijn wettelijk basis in artikel 10 en 15 van de 
handelsregisterwet. 
 
Verwerkte persoonsgegevens die als afkomstgerelateerd kunnen worden opgevat 
betreffen: 
- Nationaliteit 
- Geboorteland 
- Land van herkomst 
- Woonland  
 



 
 | Definitief | Rapportage inzake uitvoering motie 21  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) | 9 
december 2022 

 Pagina 21 van 21 

4.4.5 Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) 
De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de onafhankelijke nationale autoriteit voor 
uitvoering van en toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan een klimaat 
neutrale samenleving. De NEa maakt geen gebruik van risicomodellen, waarbij 
afkomstgerelateerde gegevens worden gebruikt. 
 
Verwerkingen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden vastgelegd: 
 

a. Register Energie van Vervoer (toegang- beheer - communicatie - 
jaarafsluiting 

Voor het aanvragen van een account in het register Energie van Vervoer is een 
kopie van een identiteitsbewijs vereist.  
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Nationaliteit (In sommige dossiers kopie ID/paspoort) 
- Geboorteland, afgeleide van geboorteplaats 
- Land van herkomst, afgeleide uit kopie paspoort 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens 
 

b. Drijver (Co2-rekeninghouders) wijzigen 
Om rekeninghouders te registreren in het CO2-register is een kopie van een 
identiteitsbewijs vereist. Rekeninghouders dienen wijzigingen op de installatie door 
te geven aan de NEa. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Nationaliteit (In sommige dossiers kopie ID/paspoort) 
- Geboorteland, afgeleide uit geboorteplaats 
- Land van herkomst, afgeleide uit kopie identiteitsbewijs 
- Woonland, als onderdeel van adresgegevens 
 

c. Co2-register (toegang, rekeningbeheer, communicatie, jaarafsluiting 
Om rekeninghouders te registreren in het CO2-register is een kopie van 
een identiteitsbewijs vereist. Rekeninghouders dienen wijzigingen op de 
installatie door te geven aan de NEa. 
 
Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 
- Nationaliteit (In sommige dossiers kopie ID/paspoort) 
- Geboorteland, afgeleide uit kopie identiteitsbewijs 
- Land van herkomst, afgeleide uit kopie identiteitsbewijs 

 
 


