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Gebruik BSN-nummer
 
Het gebruik van het BSN nummer door adviseurs op het gebied van
hypotheken blijft veel onduidelijkheid geven. Wij hebben via een brief van 7
september 2018 , die door acht (branche)organisaties is onderschreven, meer
duidelijkheid proberen te verkrijgen. 
  
Deze week heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ons geïnformeerd dat zij
op haar site 2 vragen en antwoorden heeft gepubliceerd die betrekking hebben
op de hypotheekadviseur. Zie de volgende links of de tekst hieronder:

Mag een aanbieder van een financieel product of dienst om mijn BSN vragen
als ik een offerte opvraag? 

Mogen tussenpersonen mijn BSN verwerken bij bemiddeling met een aanbieder
van financiële producten en diensten?
 
Helaas roepen de verstrekte antwoorden nog steeds vragen op omdat de door
de AP voorgestelde handelswijze in belangrijke mate afwijkt van de praktijk. 

De OvFD gaat samen met de andere organisaties, die bovenstaande brief
hebben onderschreven, de onduidelijkheden en vragen in kaart brengen, om op
die manier met de AP tot een beter werkzame oplossing te komen. Op dit
moment moeten we het echter doen met het huidige oordeel van de AP.
Wij  houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

************************************************************************************************************************
Antwoorden van de AP

Mogen tussenpersonen mijn BSN verwerken bij bemiddeling met een
aanbieder van financiële producten en diensten?

Nee, tenzij dit voor het verrichten van een rechtshandeling noodzakelijk is en u
de tussenpersoon hiervoor een volmacht heeft gegeven. 
In alle andere gevallen mag een tussenpersoon uw BSN niet verwerken. Zelfs
niet als u daarvoor toestemming geeft.

Moet wettelijk bepaald zijn
Tussenpersonen kunnen in uw opdracht bemiddelen tussen u en aanbieders
van financiële producten en diensten. Dit met als doel een overeenkomst af te
sluiten. 

Zo’n tussenpersoon mag uw BSN alleen verwerken als dit ‘noodzakelijk is voor
het verrichten van een rechtshandeling’ in uw opdracht. Dit is bijvoorbeeld het
geval wanneer een tussenpersoon namens u een hypotheek afsluit bij een
bank.

Rechtmatigheid aantonen
Een tussenpersoon moet altijd kunnen aantonen dat hij uw BSN rechtmatig
verwerkt.
 
Mag een aanbieder van een financieel product of dienst om mijn BSN
vragen als ik een offerte opvraag? 

Nee als u nog geen klant bent, mag de aanbieder niet om uw BSN vragen.

Moet wettelijk bepaald zijn
Het BSN is in de eerste plaats bedoeld voor het contact tussen u als burger en
de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen uw BSN alleen
gebruiken als dat wettelijk is bepaald. En alleen voor het specifieke doel dat in
de wet staat omschreven.
Alléén als u klant bent, kan een aanbieder van een financieel product of
dienst wettelijk verplicht zijn om uw BSN te verwerken.
Die wettelijke verplichting geldt níet in de offertefase. Dus zolang u het aanbod
in de offerte nog niet heeft geaccepteerd, en dus nog geen klant bent, mag de
aanbieder uw BSN in geen enkel geval verwerken. Zelfs niet als u daarvoor
toestemming geeft. 

Tussenpersonen
Bij het aanvragen van offertes voor een financieel product of dienst kunt u
gebruik maken van een tussenpersoon. Bijvoorbeeld als u een
hypotheekverstrekker zoekt. Ook deze tussenpersoon mag in de offertefase uw
BSN niet vragen.
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