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De NVHP legt regelmatig bestuurders van organisaties waarmee veel leden van de
NVHP professioneel te maken hebben, enkele vragen voor waarvan de antwoorden
naar het oordeel van de NVHP relevant kunnen zijn voor het adviesproces van de
leden. In deze aflevering Enno Wiertsema van Adfiz.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming
leidt ook in de hypotheekbranche regelmatig tot
de vraag wat mag nu wel en wat mag nu niet.
Enno Wiertsema, directeur van Adfiz, de
branchevereniging van onafhankelijk financieel
adviseurs, voert hierover gesprekken met de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer mag de adviseur het BSN
gebruiken richting geldverstrekker?
Het BSN mag uitsluitend aan geldverstrekkers
worden doorgegeven voor doeleinden die in de
wet staan opgenomen. Voor andere (niet
wettelijk omschreven) doeleinden mag het BSN
niet met de geldverstrekker worden uitgewisseld.
In de praktijk betekent dat dus pas nadat een
bindende offerte door de klant is geaccepteerd.
(Een aanbieder mag het ook niet eerder vragen!)
Als adviseur moet je ook kunnen aantonen dat je
het BSN rechtmatig (hebt) verwerkt.

Mag de adviseur het BSN van de klant
opslaan?
Ja, als een BSN wordt verstuurd ná het
accepteren van een bindende offerte, zal de
adviseur dit BSN in zijn administratie opslaan. De
Autoriteit Persoonsgegevens ziet hier op
voorhand geen wettelijke bezwaren tegen maar met een duidelijke mits. Deze mits is dat
dit BSN niet zomaar op het scherm mag verschijnen als de gegevens van de klant worden
geopend. Het BSN moet dus in een apart digitaal “kluisje” staan. Onder die voorwaarde
mag een kantoor dus het BSN van de klant wel opslaan. Wij hopen dat de verschillende
softwareleveranciers waarvan kantoren gebruik maken, hier in de komende tijd met
praktische oplossingen voor zullen komen.

Moet, bij verkoop van het kantoor, eerst door alle kanten van dat kantoor
toestemming worden gegeven voor overdracht van hun gegevens aan de koper?
Dat is niet (altijd) nodig. Ook hier dus een mits. Toestemming is niet nodig als de kopende
partij de persoonsgegevens met hetzelfde doel verwerkt. Dus als het ook een financieel
dienstverlener is die min of meer dezelfde dienstverlening gaat leveren als de verkopende
partij. In dat geval is, op grond van de AVG,  geen voorafgaande toestemming nodig van de
consumenten van wie de persoonsgegevens onderdeel uitmaken van de over te dragen
portefeuille. 

Toestemming is wel nodig indien de kopende partij de gegevens voor een ander doel
gebruikt dan de verkopende partij. Bijvoorbeeld als de kopende partij een marketingbureau
of creditcardorganisatie is.
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Kan ik dit nog ergens precies nalezen?
De website van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft een aantal antwoorden en Adfiz is
momenteel bezig met het opstellen van een richtsnoer. Na verschijning zal de NVHP dit ook
delen met de haar leden.
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