TER BESLUITVORMING
Nota actief openbaar
Ja

Aan
Van

Stas BZK
DGOO

Onze referentie
2022-0000096029
Datum
18 maart 2022
Opgesteld door

Brief TK t.b.v. tweede termijn behandeling wetsvoorstel
BRP LAA

Samengewerkt met
CZW & RvIG
Bijlage(n)
5

Aanleiding
In de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel BRP LAA heeft u
een brief toegezegd n.a.v. vragen en amendementen vanuit de TK. De
conceptbrief is met u besproken in het PO met de DGOO op 14 maart jl. De
tweede termijn van de wetsbehandeling staat gepland in week 15 (medio april).
Geadviseerd besluit
1. U wordt geadviseerd de brief te ondertekenen voor verzending aan de TK.
2. U wordt geadviseerd de toelichting bij de nota van wijziging te
ondertekenen.
Kern
1. Met deze brief geeft u een bevestigend antwoord op het verzoek van de TKcommissie Binnenlandse Zaken van 17 maart jl. om aan te geven of u de
wetsbehandeling LAA wilt voortzetten.
2. Met deze brief voldoet u aan de volgende toezeggingen:
a. U deelt de eerste uitkomsten van het onderzoek naar de toepassing van
het Belastingdienst-profiel Niet meer woonachtig in Nederland. T.o.v. de
versie van de brief die voor het PO (14-3 jl.) aan u is voorgelegd, is meer
informatie – afkomstig van de Belastingdienst/ Toeslagen – over de
toepassing van dit profiel opgenomen. Zie paragraaf 2 van de brief.
b. U geeft een overzicht van de partijen die zijn aangesloten op de BRP.
c. U geeft aan hoe het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is
verwerkt in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.
d. U geeft appreciaties van de 7 ingediende amendementen, waarvan 2
keer ontraden.
3. Tevens bevat de brief:
a. Een onderbouwing van het belang van (1) adreskwaliteit BRP, (2) de
aanpak LAA en (3) het wetsvoorstel.
b. Een herhaling van de toezegging dat u een invoeringstoets zal uitvoeren
en de stavaza m.b.t. de uitvoeringstoets die VNG verricht.
c. Voornemens m.b.t. de inhoud van de lagere regelgeving (AMvB en
ministeriële regeling).
d. Voornemens m.b.t. de te maken afspraken met signaalleveranciers
(Belastingdienst, RDW, CJIB en UWV).
Pagina 1 van 3

e.
f.

Een toelichting op de via een Wob-procedure openbaar geworden Privacy
Impactassessment (PIA) LAA uit 2018.
Een overzicht van de reeds ingezette en nog te verrichten acties n.a.v. de
eerste termijn.
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4. De brief heeft twee bijlagen:
a. Het overzicht van partijen die zijn aangesloten op het centrale BRPsysteem.
b. De PIA over LAA uit 2018. De PIA is middels een Wob-verzoek
openbaar gemaakt en wordt gedeeld met de TK.
5. 16 maart jl. zijn door het lid Van Baarle (DENK) schriftelijke vragen gesteld
over de toepassing van het profiel Niet meer woonachtig in Nederland. De vragen
treft u in de bijlage bij deze nota. U wordt binnenkort geïnformeerd over de
beantwoording.
6. U wordt geadviseerd bij gelegenheid van deze brief een nota van wijziging bij
het wetsvoorstel in te dienen. Het betreft een wijziging van de
experimenteerbepaling in de Wet BRP die geen verband houdt met LAA, maar die
noodzakelijk is met het oog op het tijdig kunnen uitvoeren van het experiment
Dataminimalisatie BRP.
Toelichting
Ad. 2d Advies om 2 amendementen te ontraden
U wordt geadviseerd twee van de zeven ingediende amendementen te ontraden.
Het betreft het amendement van het lid Dekker-Abdulaziz 35772-13 over
terugkoppeling aan de burger dat er onderzoek van adresgegevens heeft
plaatsgevonden en het amendement van het lid Leijten 35772-16 over het na
twee jaar laten vervallen van deze wettelijke regeling. T.a.v. nr. 13 geldt dat
daarmee een nieuwe taak bij gemeenten zou worden belegd zonder dat zij
daarover gehoord zijn en zonder dat de uitvoeringslasten voor hen in kaart zijn
gebracht. Zie verder de toelichting in paragraaf 3.2 van de brief.
Ad. 6 Nota van wijziging
Deze nota van wijziging herstelt een omissie in de opsomming van de wettelijke
bepalingen waarvan met een experiment kan worden afgeweken. Het houdt geen
verband met LAA.
De Wet BRP kent sinds 1 januari 2022 een experimenteerbepaling (artikel 4.16a).
Op grond daarvan is het mogelijk om bij AMvB tijdelijk af te wijken van de Wet
BRP om experimenten uit te voeren t.b.v. de doorontwikkeling van de BRP. De
experimenteerbepaling bepaalt voor welke doeleinden (oogmerken) en van welke
wetsartikelen tijdelijk kan worden afgeweken. Een van deze wettelijke oogmerken
ziet op dataminimalisatie (het verstrekken van geaggregeerde informatie zoals
leeftijd in plaats van geboortedatum of het verstrekken van een antwoord ja/ nee
in plaats van een set persoonsgegevens). Op dit moment is een experimentbesluit
(AMvB) Dataminimalisatie in voorbereiding. Beoogd is dat binnen dit experiment
ook door gemeenten geaggregeerde informatie wordt verstrekt i.p.v. een set
gegevens. Naast de minister van BZK is immers ook het college van B&W
bevoegd tot het verstrekken van BRP-gegevens. Echter, op grond van het tweede
lid van artikel 4.16a is het op dit moment niet mogelijk om bij experiment af te
wijken van de wettelijke bepalingen die zien op die gemeentelijke verstrekkingen
(hoofdstuk 3, afdelingen 2 en 3, van de Wet BRP). Daarmee zijn experimenten
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met gemeentelijke verstrekkingen nu niet mogelijk. Dit is, ook gelet op het eerste
lid van artikel 4.16a, noch beoogd, noch wenselijk. Ook voor de gemeentelijke
verstrekkingen dienen experimenten met het oog op dataminimalisatie mogelijk
te zijn. Met de hier voorgestelde aanpassing van artikel 4.16a van de Wet BRP
wordt bewerkstelligd dat dergelijke experimenten kunnen worden uitgevoerd.
Deze nota van wijziging heeft geen uitvoeringslasten voor gemeenten tot gevolg
en bevat op zichzelf ook geen regeling voor een experiment. Het neemt slechts
een onwenselijke beperking in de experimenteergrondslag weg, in lijn met de
oorspronkelijk beoogde reikwijdte van die bepaling. Het is van belang deze
wijziging op dit moment door te voeren omdat het experiment Dataminimalisatie
anders niet binnen afzienbare tijd mogelijk is in de beoogde juridische constructie.
Dataminimalisatie is een van de prioriteiten die worden genoemd voor de
doorontwikkeling van de BRP in de Ontwikkelagenda BRP.
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
N.v.t.
Motivering
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van
ambtenaren geanonimiseerd.
Bijlagen
Volgnummer

Naam

Informatie

1

Overzicht gebruikers BRP
(verzenden)

2

PIA LAA 2018 (verzenden)

3

Nota van wijziging + toelichting
(verzenden)

4

Vragen van het lid Van Baarle
Niet verzenden
(DENK) aan de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over
discriminatie bij de controle op
de Basisregistratie Personen
(ingezonden 16 maart 2022)

5

Schriftelijke vragen TKcie BiZa
inz. voortgang plenaire
behandeling wet LAA
(ingezonden 17 maart 2022)

Niet verzenden
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