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Datum  juni  2016 

Referentie BR2507 

 
 

Betreft: Verzoek ten behoeve van het gebruik van het BSN   
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Onder verwijzing naar eerder contact over het gebruik van het BSN door banken, vragen wij uw 
aandacht voor het volgende. In artikel 3:17 lid 6 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) staat – 
kort gezegd – dat een bank voor het voeren van een administratie in het kader van een uitbetaling 
uit hoofde van het depositogarantiestelsel (DGS) gebruik maakt van het burgerservicenummer 
(BSN). Inmiddels dienen de banken aan diverse nadere verplichtingen in het kader van het DGS te 
(gaan) voldoen. De banken zijn van mening dat voor een adequate uitvoering van alle verplichtingen 
uit hoofde van het DGS en het benodigde gebruik van het BSN daarbij additionele wettelijke 
waarborgen noodzakelijk zijn. In deze brief willen wij hier graag nader op in gaan; ook doen we een 
concreet voorstel voor enkele aanpassingen.  
 

Achtergrond van het verzoek 

Naast het voeren van een adequate administratie is c.q. zal in relatief korte tijd een groot aantal 

additionele (administratieve) verplichtingen in het kader van het DGS op de banken komen te 

rusten, zoals informatieplichten als bedoeld in artikel 16 van de herziene richtlijn 

depositogarantiestelsels (2014/49/EU), het opmaken van een single client view ten behoeve van de 

verdere verkorting van de uitkeringstermijn van gedekte saldi naar 7 werkdagen en het rapporteren 

ten behoeve van de berekening van de bijdrage aan het depositogarantiefonds. De banken moeten 

gebruik kunnen maken van het BSN om uitvoering aan al deze verplichtingen te kunnen geven. Zij 

willen er echter wel volledig zeker van kunnen zijn dat hiervoor een voldoende wettelijke basis is, 

zoals verplicht is gesteld in artikel 24 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

 

De huidige regelgeving ten aanzien van het gebruik van het BSN is in onze ogen onvoldoende om 

aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. In de Nota naar aanleiding van het verslag van 21 

augustus 2012 (‘Nota’) is bij de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het 

gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel het volgende 

opgenomen: 
 “Het onderhavige wetsvoorstel beoogd om op grond van artikel 24, Wbp een wettelijke grondslag te 
scheppen voor het verstrekken van het BSN van depositohouders door de banken aan DNB. Het 
wetsvoorstel ziet dan ook uitsluitend toe op de verstrekking van de banken aan DNB. Het is de 
banken op grond van dit wetsvoorstel dan ook niet toegestaan om het BSN voor andere doeleinden 
– zoals interne administratie – te gebruiken. En het wetsvoorstel geeft ook geen toestemming voor 
gegevensuitwisseling plaats tussen banken onderling.” 
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Adviseur Toezicht 

 

Ministerie van Financiën 

Postbus 20201 

2500 EE DEN HAAG 

 

 



 

 

 

Gustav Mahlerplein 29-35 •  1082 MS Amsterdam  •  +31(0)20 55 02 888    www.nvb.nl 2/3 

 

 

Het enkel verstrekken van de gegevens aan DNB is onvoldoende om aan alle (nieuwe) DGS-
verplichtingen te voldoen. Het is – naar de mening van de banken – echter niet mogelijk om op basis 
van de huidige regelgeving het BSN ruimer te gebruiken dan destijds door de wetgever is 
vastgelegd. Dit is wel nodig om aan alle verplichtingen te voldoen. Een ruimer gebruik van het BSN 
– zonder dat daarvoor een wettelijke basis is – is in strijd met artikel 24 Wbp. 
 
Voorstel NVB 

 Aanvulling op artikel 3:17 lid 6 van de Wft:.  
- Artikel 3:17 lid 6 Wft luidt als volgt: 

“Voor het voeren van een administratie die zodanig is dat, in geval van toepassing van het 
depositogarantiestelsel, deze geen belemmering vormt of kan vormen voor de uitbetaling 
van de vergoeding binnen de ingevolge artikel 3:261, tweede lid, bepaalde termijn, en het 
toezicht daarop, maakt een bank gebruik van het burgerservicenummer, indien zij daarover 
beschikt.” 

- Wij stellen de volgende toevoeging aan dit lid voor:  
“Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het in het belang 
van een dergelijke administratie verwerken van persoonsgegevens. Bij die maatregel kan 
worden bepaald dat bij de verwerking van persoonsgegevens het burgerservicenummer kan 
worden gebruikt.”  
Dit is in lijn met de toevoeging in artikelen 3:201a en 3a:63 van de Wft in het kader van 
herstel en afwikkeling.  

- Wenselijk is dat ook artikel 3:17 lid 6 Wft wordt aangepast in de zin dat deze meer generiek 
alle verplichtingen van de banken in het kader van het DGS omvat en niet enkel de 
administratie ten behoeve van een uitkering. 

 Wij stellen voor om nadere uitwerking op te nemen in het Besluit bijzondere prudentiële 
maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft. Hierin zou kunnen worden 
opgenomen dat zowel DNB als banken persoonsgegevens kunnen verwerken en daarbij gebruik 
kunnen maken van het BSN ten behoeve van: 

o het uitvoering geven aan de administratieplicht als bedoeld in art. 3:17 lid 6 Wft; 
o het identificeren van (unieke) depositohouders en deposito-gerechtigden (waaronder 

wordt begrepen de wettelijke vertegenwoordiger), alsmede het ontdubbelen van 
depositohouders en deposito-gerechtigden;  

o het maken van een individueel klantbeeld en bestand voor de premieheffing en voor het 
verstrekken van informatie over en in het kader van het DGS; 

 
Deze elementen liggen in lijn met die van artikel 7j Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, 
beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (zoals geïmplementeerd bij het Implementatiebesluit 
Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Staatsblad 
2015, 433) (‘Implementatiebesluit BRRD’)) en art. 62bis van de Invorderingswet 1990. 
 
In de Toelichting bij het Implementatiebesluit BRRD (paragraaf 5) is onder meer opgenomen dat de 
verwerking van persoonsgegevens een inbreuk vormt op het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer (EVRM). Of een dergelijke inbreuk gerechtvaardigd is, hangt volgens de 
Toelichting van drie elementen af: (i) er dient een wettelijke grondslag te zijn; (ii) er moet voldaan 
zijn aan de doelcriteria in art.8, lid 2, EVRM (i.c. economisch welzijn van het land); (iii) de maatregel 
moet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving (proportionaliteit en subsidiariteit).. Een 
dergelijke overweging zou ook in het kader van DGS moeten worden opgenomen. De wettelijke 
grondslag is in beginsel aanwezig (art. 3:17 lid 6 Wft), maar behoeft uitbreiding (zie hiervoor). Alleen 
dan kunnen (via de administratieplicht, het identificeren van depositohouders en het maken van een 
individueel klantbeeld) de beoogde doelen worden bereikt: het tijdig en adequaat informeren van 
depositohouders (als bedoeld in artikel 16 van de herziene richtlijn depositogarantiestelsels), het 
opstellen van rapportages aan DNB voor de berekening van de bijdragen aan het 
depositogarantiefonds en het tijdig kunnen doen van een uitkering aan depositohouders. Dit doel 
dient het economisch welzijn van het land, omdat  

http://collegebundel.nl/wet-op-het-financieel-toezicht/artikel3:261/
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spaarders een groot belang hebben bij het zo snel mogelijk weer kunnen beschikken over hun 
spaargeld. Ook  draagt een snelle beschikking van spaarders over hun spaargeld en informatie over 
het DGS bij aan het vertrouwen van spaarders en het publiek in het financieel stelsel en bevordert 
daarmee de stabiliteit van het financieel stelsel. Nu banken voor vergelijkbare doelen in het kader 
van herstel en afwikkeling reeds het BSN mogen gebruiken, verzoeken wij u dit ook in dezelfde 
mate mogelijk te maken voor het uitvoeren van de verplichtingen uit hoofde van het 
depositogarantiestelsel.  
 

We hopen dat u dit verzoek wilt overwegen. Uiteraard zijn wij graag bereid een nadere toelichting te 

geven.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Hubert Schokker 
Adviseur Toezicht 
 

 
 


