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Nee
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Portefeuillehouder Niederer

Schriftelijke vraag

ln het artikel in BNDeStem "bandjes om de pols met carnaval" wordt toegelicht hoe met polsbandjes
geprobeerd wordt om ervoor te zorgen dat geen alcohol kan worden verkocht aan jongeren beneden
de 1B jaar. Een prima initiatief!

ln datzelfde artikel wordt ook de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Roosendaal
geciteerd: "bangvoormisbruikofeenanderevormvancreatiefontduikenvandezeregeling? "Nee,
totaal niet. AIs we vermoeden dat l8-minners met een nepidentiteitsbewijs proberen om een
polsbandje op te halen, hebben we toestemming om in de database van de gemeente te kijken. Dan
kunnen we de leeftijd controleren".

Wij vragen ons af of in het kader van de Wet op de privacy en in het kader van de wet BRP (Basis
Registratie Personen) het is toegestaan dat de gemeente toegang verstrekt tot persoonsgegevens
aan derden (welke niet in de wet zijn genoemd), zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen aan
de betreffende persoon zelf. De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom enkele vragen:

https://www.rijksoverheid.nllonderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wie-heeft-
recht-op-inzage-in-mijn-eegevens-in-de-eemeentelijke-basisadministratie-sba

1. Klopt de tekst uit het artikel waar staat dat de KHN - afdeling Roosendaal toestemming heeft
om leeftijden te controleren in de database van de gemeente?

2. Zo ja:
- ls deze toestemming niet strijdig met de wet op de Privacy en de wet BRP en waarom

niet?
- Welke afivegingen heeft de gemeente gemaakt om deze toestemming te verlenen?
- Voor hoe lang (welke periode) is deze toestemming geldig?
- Aan wie/welke personen is deze toestemming verleend?
- Welke gegevens kunnen, behalve leeftijd, nog meer bekeken worden?
- ls er controle via een "logbestand" waarop men kan zien welke informatie gezocht is?
- Zijn er nog meerdere instanties (naast de in de wet genoemde zoals de belastingdienst)

die van de gemeente toestemming hebben om de persoonsgegevens te raadplegen en
zo ja, welke instanties?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Cor Gabriëls en Eric de Regt



Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Nee, er wordt geen toestemming gegeven om leeftijden te controleren in de database van de

gemeente. Wel kan een mogelijk gebruik van nepidentiteitsbewijzen worden gemeld bijde

politie die daar vervolgens een onderzoek naar kan instellen.

2. Niet van toepassing nu het antwoord op vraag 1 "nee" luidt.

Hoogachten

Burgem en wethouders,

Mr. J Niederer,
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