
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvdA 

Naam: H. van der Linde 

Onderwerp: Gegevens rouwverwerking (vervolgvragen) 

Datum indiening vragen: 27-02-2019 

 

 

Vragen: 

 

 

1. Welke gegevens worden er naar Carrefour gezonden over nabestaanden met 

betrekking tot ondersteuning bij rouwverwerking? 

 

De volgende gegevens worden verzonden naar Carrefour, Naam, straat, postcode, 

huisnummer, woonplaats, van mensen die 3 maanden voorafgaand aan het 

moment van verstrekken hun, uit de BasisRegistratiePersonen blijkende, 

geregisteerde dan wel huwlijkspartner verloren hebben. 

 

2. Hoe is de AVG gewaarborgd met het versturen van deze gegevens? 

 

Voordat we besloten hebben om deze gegevens te verstrekken aan Carrefour, is 

intern een privacyafweging gemaakt. Er is zowel gekeken naar de wet 

BasisRegistratie Persoonsgegeven (BRP), het privacyreglement BRP alsook naar 

de AVG. En op basis daarvan is een overeenkomst met Carrefour over de 

verwerking van deze informatie gelosten. Zie verder het antwoord op vraag 3. 

 

Praktisch gezien verzend Carrefour een informatiebrief met antwoordkaart aan 

betrokkene. De informatie wordt naar een vaste contactpersoon / uitvoerende 

binnen Carrefour of diens vervanger gestuurd. Na ontvangst van de 

antwoordkaart van de inwoner met daarop het verzoek tot contact, wordt de 

informatie verstrekt aan degene die het feitelijke bezoek aflegt.  

 

3. Past het doorsturen van privacygevoelige gegevens aan derden binnen het 

gemeentelijke beleid? Graag met enige toelichting. 

 

In het privacyreglement BRP van de gemeente Noordoostpolder is opgenomen dat 

verstrekkingen aan derden vanwege werkzaamheden met een gewichtig 

maatschappelijk belang toegestaan is en welke gegevens maximaal verstrekt 

mogen worden. Hierin worden o.a. instellingen ten behoeve van maatschappelijke 

dienstverlening (zoals Carrefour) benoemd.  

 

Als gemeente willen we goede maatschappelijke ondersteuning voor mensen die 

dat (mogelijk) nodig hebben en willen we eenzaamheid voorkomen. We vragen 

o.a. Carrefour om daar voor ons invulling aan te geven. Juist door vroegtijdig hulp 

aan te bieden wil Carrefour eenzaamheid voorkomen onder en steun aanbieden 

aan deze specifieke doelgroep.  

 

We verstrekken hiervoor de minimaal benodigde gegevens om het eerste contact 

te kunnen leggen. En hebben ook strikte voorwaarden verbonden aan deze 

verstrekking, zoals eenmalig gebruik van de gegevens en het vernietigen van de 

gegevens na een korte periode (5 dagen).  Daarna is het tussen Carrefour en 

nabestaanden of en welke ondersteuning er komt.  



Datum beantwoording vragen: 09-04-2019 

Contactpersoon: Marco  Bron 

E-mail adres:  m.bron@noordoostpolder.nl 

Tel:  

 


