
Plan van aanpak Ministerie van VWS 

Naam departement Ministerie van VWS

Projectbeschrijving Betreft 
Uitvoering van motie 21 Marijnissen en motie 16 Klaver nav de POK.

Inleiding
Naar aanleiding van het rapport “Ongekend Onrecht” van de 
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn 
meerdere moties aangenomen en toezeggingen gedaan. Eén van de 
moties is motie 21, de motie Marijnissen (SP) c.s. waarin wordt 
verzocht om “een voorstel te doen hoe overal binnen 
overheidsinstellingen vervuilde data, risicomodellen en het gebruik van 
nationaliteit worden opgeruimd”. Uitvoering van deze motie vindt plaats 
met inachtneming van het verzoek van lid Klaver (GroenLinks) c.s. om 
hierbij niet alleen te kijken naar nationaliteit, maar ook naar etniciteit 
en geboorteplaats. 

Met de brief van 8 april 2021 (TK2021, 26643 nr. 751) informeerde de 
staatssecretaris van BZK, mede namens de staatssecretaris Fiscaliteit 
en Belastingdienst, de staatssecretaris Toeslagen en Douane en de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamer over de 
interpretatie van de moties en de uitwerking van het gevraagde 
voorstel.

Resultaat van deze uitwerking is het starten van een programma dat 
wordt gecoördineerd vanuit CIO Rijk en waarin per ministerie door een 
departementale projectleider de verschillende stappen in het proces 
worden uitgevoerd.

Opdracht programma
Het binnen overheidsinstellingen opruimen van vervuilde data (data 
waarin van afkomstgerelateerde indicatoren onrechtmatig of oneigenlijk 
gebruik is gemaakt) en risicomodellen, het actief te communiceren over 
de gevonden zaken en het informeren van personen die op “zwarte 
lijsten” staan.

Situatieschets VWS
In dit beknopte plan wordt een voorstel gedaan voor de aanpak van de 
eerste stappen, namelijk inventariseren en toetsen, binnen het 
ministerie van VWS.
Het ministerie van VWS, inclusief de concernonderdelen, gebruikt en 
beheert diverse registers en databases met persoonsgegevens. 
Een eerste analyse heeft opgeleverd dat de meeste onderdelen van 
VWS geen gebruik maken van afkomstgerelateerde gegevens. De 
onderdelen die hebben aangegeven wel afkomstgerelateerde gegevens 
te gebruiken zijn gestart met verdere inventarisatie van het gebruik van 
deze gegevens in risicomodellen en gegevensverwerkingen en zullen de 
rechtmatigheid en proportionaliteit van deze gegevens beoordelen. 
Niet alleen de inventarisatie- en beoordelingsfase, maar ook het 
beëindigen van gebruik en het wissen/rectificeren van de data zullen 
mogelijk veel tijd in beslag kunnen nemen.
In de inventarisatiefase zullen de betreffende onderdelen meer in de 
detail een inventarisatie maken van de registers en databases. 
Daarnaast zal een inventarisatie worden gemaakt van de gebruikte 
risicomodellen en de gegevensverwerkingen die hieruit voortkomen.

Doelstelling
Het beëindigen van onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van 
afkomstgerelateerde indicatoren bij overheidsinstellingen, het wissen/ 
rectificeren van de ‘vervuilde data’ en risicomodellen die uit deze 



gegevensverwerkingen voortkomen en het proactief informeren van 
betrokkenen hierover conform de hierboven genoemde brief van 8 april.

Op te leveren producten
Lijst van gegevensverwerkingen met afkomstgerelateerde 1.
indicatoren (op basis van inventarisatie).
Overzicht per aangetroffen gegevensverwerking van toetsuitslagen 2.
per organisatieonderdeel van VWS.
Beknopte plannen van aanpak voor het oplossen dan wel 3.
wegnemen van gegevensverwerkingen die als onrechtmatig en/of 
oneigenlijk zijn aangemerkt bij de toetsing.

Bereik en 
uitsluitingen

Bereik en uitsluitingen
Dit plan van aanpak richt zich, conform de motie (“alle -
overheidsinstellingen”), op alle organisatieonderdelen van VWS. 
Hiertoe behoren het kerndepartement, de uitvoeringsorganisaties 
incl. de agentschappen en de ZBO’s, die onder de 
verantwoordelijkheid van de minister van VWS vallen.
Onder “Bereik organisatieonderdelen” is een lijst van 
organisatieonderdelen opgenomen die vallen onder het in dit plan 
opgenomen onderzoek. Hierbij geldt dat, ondanks de grote 
zorgvuldigheid, het mogelijk is dat er wijzigingen in de lijst kunnen 
optreden.  
Dit plan van aanpak betreft de inventarisatie en toetsing. Indien er -
onrechtmatige gegevensverwerkingen naar voren komen, zal per 
geval een plan van aanpak en planning worden gemaakt om dit op 
te lossen. Dit is vooraf niet in te schatten en valt dus buiten deze 
planning.

Planning Planning
Q3/Q4 2021 
- Voorbereiding door directie Informatiebeleid/CIO.
- Uitvraag bij organisatieonderdelen om eerste analyse uit te voeren 

of met afkomstgerelateerde gegevens wordt gewerkt.
- Opstellen Plan van Aanpak VWS (dit document).
- Start inventarisatie door de organisatieonderdelen die hebben 

aangegeven met afkomstgerelateerde gegevens te werken.

Q1 2022
- Vervolg inventarisatie, beoordeling en toetsing door de 

organisatieonderdelen.

Q2 2022
- Oplevering resultaten inventarisatie, beoordeling en toetsing. 
- Kwaliteitsborging op de resultaten. 
- Oplevering informatie voor de Tweede Kamer over deze resultaten.
- Bij vastgestelde knelpunten: opleveren plannen van aanpak voor 

het oplossen van de knelpunten.

Rapportage
- VWS informeert de Kamer zelf over de bevindingen.
- Rapportage over voortgang en algehele coördinatie verloopt via 

CIO Rijk. Hier levert VWS input voor aan. 
- Terugkoppeling met de resultaten van hierboven genoemde 

stappen 1, 2 en 3 is voorzien in juli 2022, oftewel de resultaten 
van de inventarisatie, de grondslag hiervoor en de aanpak van 
eventueel geconstateerde knelpunten.

Bereik 
organisatieonderd

De volgende organisatieonderdelen vallen onder het bereik van het in 
dit plan van aanpak beschreven onderzoek:



elen
Kerndepartement VWS-
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)-
College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG)-
Zorginstituut Nederland (ZiNl)-
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)-
CAK-
CIBG-
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)-
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)-


