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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 LNV, 
in het bijzonder in risicomodellen, en beschrijft de gehanteerde aanpak. Het 
onderzoek is LNV-concernbreed uitgevoerd door de organisatieonderdelen . 

In het vervolg worden beide moties aangeduid met “Motie#21”   

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 LNV 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 
LNV.  
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. 
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2 Opzet en uitvoering Motie#21   

2.1 Scope van het onderzoek 

Het ministerie van LNV heeft de uitvoering breed opgepakt en verschillende 
directoraten-generaal’s, uitvoeringsdiensten, agentschappen en enkele ZBO’s 
gevraagd tot uitvoering van de Motie#21 over te gaan. Onder deze 
organisatieonderdelen vallen: 
 
- Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) 
- Directie Bedrijfsvoering 
- Directoraat-Generaal Agro 
- Directoraat-Generaal Natuur en Visserij (DG NV) 
- Directoraat-Generaal Landelijk Gebied en Stikstof (DG LG en S) 
- Directoraat-Generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) 
- Directie Communicatie LNV 
- Directie Financieel Economische Zaken LNV 
- Staatsbosbeheer 
- Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
- Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) 
 
LNV heeft er voor gekozen de uitvoerende organisaties en agentschappen die direct 
onder het domein van LNV 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 LNV in januari 2023. De inventarisatie heeft plaatsgevonden 
gedurende het jaar 2022. In dit jaar heeft er binnen het kerndepartement van LNV 
een organisatiewijziging plaatsgevonden waardoor van sommige DG’s nog geen 
informatie bekend is. Deze DG’s waren toen namelijk nog in oprichting.  
 
Er zijn ook verschillende dienstonderdelen van het ministerie van EZK die ook taken 
verrichten voor het ministerie van LNV zoals directie Algemene Economische Politiek 
(AEP), directie Bureau Bestuursraad (BBR), directie Communicatie EZK, directie 
Financieel Economische Zaken EZK, directie Bedrijfsvoering, Dienst ICT Uitvoering 
(DICTU) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor deze 
verwerkingen verwijzen wij u graag naar het rapport van EZK. 

2.2 Aanpak en verantwoording onderzoek 

De gefaseerde aanpak is bij het ministerie van LNV 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. 

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

2.3.1 Brede definitie 

Het ministerie van LNV 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 LNV, 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), 
hetzelfde geldt voor de inzet van drones. 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.  

 

3. Samenvatting onderzoeksresultaten 
Bij het ministerie van LNV 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 LNV voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden in het kader van 
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rechtmatigheid en behoorlijkheid, zoals een wettelijke grondslag, noodzakelijkheid 
en niet discrimineren. 

Uit de inventarisatie is geen gebruik van afkomstgerelateerde indicatoren 
geconstateerd in risicomodellen bij het ministerie van LNV. 

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. 
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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 adresgegevens, 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 verwerkt gegevens van medewerkers met het oog op een goede 
personeels- en salarisadministratie. Voor een goede administratie is het vastleggen 
van de woonplaats (woonland) 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 geboorteplaats 
(geboorteland) 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 
geboorteplaats (geboorteland) 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 LNV 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 Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) 

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) verzorgt voor LNV de politieke 
advisering en coördinatie van stukken naar en van onze ministers, parlement, 
ministerraad en onderraden. Daarnaast onderhoudt de directie de contacten met het 
parlement en coördineert de parlementaire debatten van LNV. Verder adviseert BPZ 
de ambtelijke top over beleid, concernstrategie, organisatieontwikkeling en 
eigenaarsondersteuning.  

BPZ 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.  

a. 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  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  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 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 mogelijk verwerkt kunnen worden betreffen: 

- Nationaliteit 

- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  

b. Crisiscoördinatie/Calamiteitenapplicatie 

BPZ verantwoordelijk voor de crisiscoördinatie van de ministeries van LNV. Om 
Rechtstreeks te kunnen communiceren met de top van het Ministerie van LNV (v.a. 
plv. directeuren en hoger) en medewerkers van andere ministeries, bv. bij 
calamiteiten en in crisissituaties is er een calamiteitenapplicatie. 

Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk worden verwerkt betreffen:  

-Woonland, als onderdeel van adresgegevens 

-Nationaliteit 

c. Trimension 

Opdrachtgever zal contactgegevens van medewerkers van LNV incl. uitvoerende 
diensten aan de Opdrachtnemer verstrekken ten behoeve van de aanmeldingen voor 
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het opleidingstraject. Voor dergelijke trajecten zijn NAW-gegevens nodig van 
medewerkers. 

Afkomstgerelateerde gegevens die worden verwerkt betreffen:  

- Woonplaats, als onderdeel van adresgegevens 

4.2.2 Directoraat-Generaal Natuur en Visserij (DG NV) 

Het Directoraat-Generaal Natuur en Visserij (DG NV) richt zich op beleid met 
betrekking tot natuur, biodiversiteit en visserij. DG NV maakt geen gebruik van 
risicomodellen, waarbij afkomstgerelateerde gegevens worden gebruikt. 

Verwerkingen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden vastgelegd: 

a. Subsidies Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid (GVB)  

b. De Europese regelgeving schrijft voor dat van een begunstigde van 
Subsidies GLB en GVB bepaalde gegevens openbaar gemaakt worden. Van de in het 
buitenland gevestigde begunstigden wordt de (buitenlandse) woonplaats bekend 
gemaakt, en wordt in plaats van de Nederlandse provincie vermeld dat de 
begunstigde buiten Nederland is gevestigd. 

Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 

- Nationaliteit 

- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  

4.2.3 Directoraat-Generaal Landelijk Gebied en Stikstof (DG LG&S) 

Het interdepartementale programma directoraat generaal Stikstof (DG LG&S) werkt 
sinds november 2019 aan de structurele aanpak stikstof. Kern van deze aanpak is 
met volle inzet te werken aan herstel en versterking van de natuur en het 
terugdringen van de stikstofuitstoot. DG LG&S maakt geen gebruik van 
risicomodellen, waarbij afkomstgerelateerde gegevens worden gebruikt. Binnen DG 
LG&S Stikstof worden er geen afkomstgerelateerde persoonsgegevens gebruikt, met 
uitzondering van de wettelijk verplichte verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe 
medewerker. 

4.2.4 Directoraat-Generaal Agro (DG Agro) 

Directoraat-Generaal Agro (DG Agro) maakt geen gebruik van risicomodellen, 
waarbij afkomstgerelateerde gegevens worden gebruikt. Bij DG Agro zijn geen 
verwerkingen van afkomstgerelateerde indicatoren geconstateerd, met uitzondering 
van de wettelijk verplichte verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe 
medewerker. 

4.2.5. Directoraat-Generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) 

Directoraat-Generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) maakt geen 
gebruik van risicomodellen, waarbij afkomstgerelateerde gegevens worden gebruikt. 
Bij RTLG zijn geen verwerkingen van afkomstgerelateerde indicatoren 
geconstateerd, met uitzondering van de wettelijk verplichte verwerkingen bij 
aanstelling van een nieuwe medewerker. 

4.2.6 Directie Financieel Economische Zaken LNV 

De directie FEZ LNV draagt ten behoeve van het concern zorg voor een centrale 
financiële administratie die zodanig is ingericht dat LNV op doelmatige en tijdige 
wijze kunnen beschikken over de informatie die nodig is voor een adequate sturing 
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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 LNV en EZK zijn dezelfde set aan verwerkingen van 
toepassing.  
Verwerkingen 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 LNV.Toevoegen 
van contactgegevens van buitenlandse relaties en natuurlijke personen ten behoeve 
van het kerndepartement LNV. 

Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 

- Woonland, als onderdeel van adresgegevens. 

4.2.7 Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) 

Directie Wetgeving en Juridische Zaken (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, afgeleide uit identiteitsbewijs 

- Geboorteland, afgeleide uit identiteitsbewijs 

- Land van herkomst, afgeleide uit identiteitsbewijs 

- Woonland, als onderdeel van adresgegevens 
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4.3 Uitvoeringsorganisaties 

4.3.1 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een Nederlands agentschap dat als 
kerntaak heeft het toezicht houden bij bedrijven en instellingen op de naleving van 
wetten en voorschriften. Bij de uitvoering van deze taak maakt de NVWA geen 
gebruik van risicomodellen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden verwerkt. 

Verwerkingen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden vastgelegd: 

a. Opsporing inspecties NVWA 

Het doel van deze inspecties is het bewaken, voorbereiden, uitvoeren en analyseren 
van de aan de NVWA (insp.) opgedragen opsporingswerkzaamheden op het gebied 
van landbouw, natuurbeheer, visserij, milieu, diergeneeskunde, volksgezondheid, 
waren, in- en uitvoer, subsidies en economische sancties. De rechtsgrond die 
hiervoor wordt gebruikt is de wettelijke verplichting. Daarnaast worden gegevens 
gegenereerd en verstrekt voor de vervulling van de publiekrechtelijke taak van 
(bestuurs)organen in overeenstemming met de AVG en het beleid van de NVWA. De 
rechtsgrond die hiervoor wordt gebruikt is de wettelijke verplichting. Verder worden 
persoonsgegevens verwerkt bij het genereren en verstrekken van kwantitatieve en 
kwalitatieve beleidsinformatie aan het Ministerie Economische Zaken en Klimaat. De 
rechtsgrond die hiervoor wordt gebruikt is taak van algemeen belang. Ten slotte 
worden persoonsgegevens verwerkt bij het genereren en verstrekken van 
gevarenindicaties betreffende personen aan ambtenaren van de NVWA belast met 
opsporing in de desbetreffende onderzoeken. De rechtsgrond die hiervoor wordt 
gebruikt is de wettelijke verplichting. 

Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 

- Nationaliteit  

- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  

b. Opsporing IOD 

De opsporingsdienst van de NVWA doet onderzoek op basis van artikel 9 Wet 
politiegegevens (Wpg). De rechtsgrond die hiervoor wordt gebruikt is de wettelijke 
verplichting. 

Persoonsgegevens waaruit etnische afkomst kan blijken omdat in het 
opsporingswerk gebruik wordt gemaakt van naam en foto’s ter identificatie van de 
op te sporen persoon.  

Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 

- Etniciteit 

c. Inspectie leefomgeving en transport  - NVWA 

Doel: De ILT en de NVWA werken samen ter verwezenlijking van hun 
publiekrechtelijke taken die, voor zover van belang voor deze 
samenwerkingsafspraken inhouden: het toezicht op en de handhaving van de 
Europese Biociden verordening (EU 528/2012) en de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden op het gebied van het op de markt 
aanbieden en gebruik van biociden met als doel een gelijk speelveld, de 
bescherming van de leefomgeving en het beheersen van de veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s. 
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De rechtsgrond die hiervoor gebruikt wordt is taak van algemeen belang. ID 
gegevens, paspoort, en/of rijbewijs worden verzameld voor controle ter bevestiging 
identiteit van persoon. 

Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 

- Nationaliteit, afgeleide uit identiteitsbewijs  

- Geboorteland, afgeleide uit identiteitsbewijs 

- Land van herkomst, afgeleide uit identiteitsbewijs 

- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  

d. Gelijkstelling en Ontheffing obv art. 8 en art. 9 Wet op de dierproeven 

Doel is het bewaken van het dierenwelzijn binnen de Europese Unie en te 
controleren of de opzetter van de dierproef voldoende bekwaam of deskundig is. Op 
basis van art. 8 en art. 9 Wet op de Dierproeven (jo. art. 12 Dierproevenbesluit 
2014 jo. art. 5 Dierproevenregeling) kan er een 'gelijkstelling' of een 'ontheffing' 
worden verleend aan onderzoekers die een opleiding hebben gevolgd buiten NL 
(binnen of buiten de Europese Unie, EER), hiermee voldoen zij aan de binnen de EU 
gestelde eisen van opleiding. Hiervoor wordt een kopie id-bewijs opgevraagd.  

Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 

- Nationaliteit, afgeleide van identiteitsbewijs  

- Geboorteland, afgeleide van identiteitsbewijs 

- Land van herkomst, afgeleide van identiteitsbewijs 

- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  

 

4.4 Zelfstandig bestuursorgaan  

4.4.1 Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het groene erfgoed van Nederland met als 
wettelijke taak de toevertrouwede terreinen te beheren en duurzaam tot 
maatschappelijk nut te brengen. Staatsbosbeheer verwerkt in enkele processen, in 
voorkomende gevallen, afkomstgerelateerde informatie. Staatsbosbeheer maakt 
geen gebruik van risicomodellen, waarbij afkomstgerelateerde gegevens worden 
gebruikt. 

Verwerkingen waarin afkomstgerelateerde gegevens worden verwerkt: 

a. Toezicht en Handhaving BOA domein II 

Doel: het vervullen van een publiekrechtelijke taak van Staatsbosbeheer, te weten 
toezien op en zo nodig handhaven van de geldende regelgeving in de 
natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Ten behoeve van opsporingshandelingen 
worden persoonsgegevens verwerkt van mogelijke plegers van een strafbaar feit. 
Voor de vaststelling van de identiteit worden identiteitsbewijzen ingezien. Hieruit 
kan de etniciteit blijken. Ter verificatie van de juistheid van de verkregen 
persoonsgegevens wordt De Basisregistratie Personen (BRP) geraadpleegd. Voor de 
opsporing en vastlegging van geconstateerde  strafbare feiten wordt gebruik 
gemaakt van het BOA registratie systeem (BRS). Hierin worden gegevens verwerkt 
behorend bij of als opmaat naar een proces-verbaal. In voorkomende gevallen en na 
een verkregen toestemming van de Officier van Justitie, zet Staatsbosbeheer 
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wildcamera's in om strafbare feiten op beeld vast te leggen in het kader van 
tijdelijke kwetsbare zaken op grond van artikel 3 Politiewet of op grond van artikel 
126g van het Wetboek van Strafvordering. Uit deze beelden kan de etniciteit van 
personen worden afgeleid. Etniciteit wordt niet door de BOA's vastgelegd en/of 
verder verwerkt. 

De wettelijke grondslag voor de opsporingswerkzaamheden en de verwerking van 
gegevens in dat kader, is gelegen in artikelen 8, 9 en 13 van de Wet 
Politiegegevens.  

Afkomstgerelateerde gegevens die verwerkt worden: 

- Etniciteit, afgeleide uit identiteitsbewijs 

- Geboorteland, afgeleide uit identiteitsbewijs 

b. Ingebruikgeving Grond en Gebouwen (IGG) 

Doel: Gegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van de contracten met derden 
in het kader van de ingebruikgeving van grond of gebouwen. De verwerking biedt 
inzicht in welke gronden en gebouwen aan derden in gebruik zijn gegeven en dient 
ten behoeve van de financiële en fiscale afwikkeling. De betrokkene klant gaat 
bewust en doelmatig een zakelijke klantrelatie aan met Staatsbosbeheer. Dit wordt 
geformaliseerd in een contract met daarin vermeld de gegevens van de klant,  die 
minimaal noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden van de betrokkene klant zelf 
verkregen en worden verwerkt bij voor het vestigen van zakelijke rechten. 

Afkomstgerelateerde gegevens die verwerkt worden: 

- Nationaliteit, afgeleide uit identiteitsbewijs 

- Land van herkomst, afgeleide van identiteitsbewijs 

- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  

c. Transacties Grond en Gebouwen 

Doel: Voor het uitvoeren van een juiste perceels- en eigendomsregistratie bij aan - 
en verkoop van grond en gebouwen. hierbij  worden gegevens verwerkt die 
noodzakelijk zijn om tot een transactie te kunnen komen met bijbehorende 
aktepassering en vastlegging (notaris en kadaster). De betrokkene (koper/verkoper) 
gaat bewust en doelmatig een zakelijke klantrelatie aan met Staatsbosbeheer. Dit 
wordt geformaliseerd in een contract met daarin vermeld de gegevens, van de klant 
die minimaal noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden van de betrokkene zelf 
verkregen en worden verwerkt bij het vestigen van zakelijke rechten. 

Afkomstgerelateerde gegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden: 

- Nationaliteit, afgeleide van identiteitsbewijs 

- Land van herkomst, afgeleide van identiteitsbewijs 

- Woonland, als onderdeel van adresgegevens  

 


