Het burgerservicenummer (BSN)
Organisaties besteden veel aandacht aan het voldoen aan de wet– en regelgeving voor het
verwerken van persoonsgegevens. Het burgerservicenummer (BSN) is misschien wel één
van de belangrijkste persoonsgegevens. Het niet voldoen aan de wet– en regelgeving kan
hoge boetes tot gevolg hebben. De belangrijkste wet– en regelgeving wordt daarom hier
toegelicht.

Wat
Het BSN is een uniek persoonsnummer voor contact met de overheid. Iedereen die zich
inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP) krijgt automatisch een BSN. Het nummer
bestaat uit 9 cijfers.

Waarom
Het BSN is bedoeld om de service van de Nederlandse overheid te verbeteren, fraude te
bestrijden, persoonsverwisseling te voorkomen en privacy te beschermen.

Wie
Alle overheidsorganisaties mogen gebruik maken van het BSN, maar alleen als dat nodig
is en zij krijgen alleen die gegevens die ze nodig hebben.
Andere organisaties mogen het BSN alleen gebruiken als dit in een wet staat, zoals
bijvoorbeeld het geval is bij zorgverleners of banken.

Wanneer
Organisaties mogen het BSN uitsluitend gebruiken als het om de uitwisseling van
persoonsgegevens gaat.

Varianten
BSN staat voor burgerservicenummer, maar in het onderwijs wordt het ook wel
onderwijsnummer genoemd, of persoonsgebonden nummer (PGN). In de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) wordt de term Nationaal identificatienummer
gebruikt.

Expansion / BSN v1.1 / EV

1

Wet– en regelgeving
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb)
Deze wet beschrijft de toekenning, het beheer en het gebruik van het BSN.
Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964)
Artikel 28 verplicht een werkgever om het BSN vast te leggen in de salarisadministratie.
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wbsn-z)
Deze

wet

beschrijft

het

verplichte

gebruik

van

het

BSN

door

zorgaanbieders,

zorgverzekeraars en indicatieorganen.
Wet basisregistratie personen (BRP)
Deze wet bevat de geldende regels om gegevens uit de BRP te mogen gebruiken.
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR)
Deze wet beschrijft de uitwisseling van het BSN en andere persoonsgegevens tussen
banken en de Belastingdienst.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Deze verordening zorgt sinds 25 mei 2018 ervoor dat in de hele EU dezelfde
privacywetgeving geldt.
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)
Deze wet geeft uitvoering aan de AVG en verving per 25 mei 2018 de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp).
Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
De boetebeleidsregels beschrijven hoe de AP de hoogte van een boete berekent.

Overtreding en Inbreuk
In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt een overtreding of een
“inbreuk in verband met persoonsgegevens” gedefinieerd als “een inbreuk op de
beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het
verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang
tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens”.
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Boetes
In de AVG wordt het BSN aangeduid met nationaal identificatienummer. Artikel 87 van de
AVG gaat specifiek over de Verwerking van het nationaal identificatienummer. De boetes
in geval van een inbreuk op persoonsgegevens worden in vrij algemene zin beschreven in
artikel 83 van de AVG, Algemene voorwaarden voor het opleggen van administratieve
geldboeten.
In de Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019, bijlage 2, worden de boetes
ten aanzien van de verwerking nationaal identificatienummer expliciet benoemd en in
categorieën ingedeeld. Voor het nationaal identificatienummer is dit categorie III of
categorie IV. Welke categorie van toepassing is hangt af of de overtreding betrekking
heeft op resp. het eerste of tweede lid van de Artikel 46 van de UAVG.
Artikel 46. Verwerking nationaal identificatienummer
“1 Een nummer dat ter identificatie van een persoon bij wet is voorgeschreven, wordt bij
de verwerking van persoonsgegevens slechts gebruikt ter uitvoering van de
desbetreffende wet dan wel voor doeleinden bij de wet bepaald.
2 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere dan in het eerste lid bedoelde
gevallen worden aangewezen waarin een daarbij aan te wijzen nummer als bedoeld in
het eerste lid, kan worden gebruikt. Daarbij kunnen nadere regels worden gegeven over
het gebruik van een zodanig nummer.”
De bedragen van de basisboete zijn als volgt vastgesteld:
Categorie

Boetebandbreedte

Basisboete

I

€ 0 - € 200.000

€ 100.000

II

€ 120.000 - € 500.000

€ 310.000

III

€ 300.000 - € 750.000

€ 525.000

IV

€ 450.000 - € 1.000.000

€ 725.000

De basisboete kan daarnaast worden verlaagd of worden verhoogd, afhankelijk van
andere relevante factoren die in de Boetebeleidsregels zijn opgenomen.
Artikel 6. De basisboete en mogelijke verhoging of verlaging
“De Autoriteit Persoonsgegevens bepaalt de hoogte van de boete door het bedrag van de
basisboete naar boven (tot ten hoogste het maximum van de bandbreedte van de aan
een overtreding gekoppelde boetecategorie) of naar beneden (tot ten laagste het
minimum van die bandbreedte) bij te stellen. De basisboete wordt verhoogd of verlaagd
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afhankelijk van de mate waarin de factoren die zijn genoemd in artikel 7 daartoe
aanleiding geven.”
Relevante factoren zijn bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de aard, de ernst en de duur
van de inbreuk, de omvang of het doel van de verwerking, het aantal getroffenen
betrokkenen en de omvang van de door hen geleden schade, de vraag of er sprake is
van opzet of nalatigheid, de genomen maatregelen om de schade te beperken, de eerder
genomen technische en organisatorische maatregelen, eerdere relevante inbreuken en de
categorieën van persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft.
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