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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 de motie Marijnissen 

(SP) c.s., waarin is verzocht om “een voorstel te doen hoe binnen overheids-

instellingen vervuilde data, risicomodellen en het gebruik van nationaliteit worden 

opgeruimd”. Uitvoering van deze motie heeft plaatsgevonden 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.1  

Voor het uitvoeren van deze motie is een programma gestart, gecoördineerd 

vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

Naar aanleiding van dit programma is binnen het ministerie van Algemene Zaken 

(AZ) een inventarisatie gedaan waarbij gekeken is of: 

 
A. er sprake is van de verzameling van gegevens van burgers m.b.t. 

nationaliteit, etniciteit en/of geboorteplaats 

B. er sprake is van het gebruik van risicomodellen.  

Hieronder volgt de eindconclusie van dit onderzoek.  

Conclusie 
Voor de uitvoering van haar taken verzamelt AZ niet actief informatie van burgers 

zoals nationaliteit, etniciteit en/of geboorteplaats en maakt het hier ook geen 

gebruik van. Ook maakt het ministerie geen gebruik van risicomodellen. 

 

Zowel de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) als de Rijksvoorlichtingsdienst 

(RVD) ontvangen gegevens van burgers. Bijvoorbeeld middels burgerbrieven 

gericht aan de minister-president of via het contactformulier op Rijksoverheid.nl. 

In deze gegevens kan informatie staan rondom de etniciteit en/of de nationaliteit 

van de schrijver. Deze informatie wordt volgens de selectielijst van AZ bewaard of 

vernietigd. De informatie wordt niet gebruikt in risicomodellen noch zijn er 

 
1 Meer specifiek: Over de voortgang van de uitvoering van het eerste deel van de motie Marijnissen 

(het informeren van mensen op de FSV-lijst) wordt uw Kamer geïnformeerd door het ministerie van 

Financiën. Deze notitie betreft het tweede deel van de motie Marijnissen (Kamerstukken II 2020/21, 

35510, nr. 21) en het eerste deel van de motie Klaver c.s. (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 16). 
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processen waarbij op basis van etniciteit en/of de nationaliteit besluiten worden 

genomen. 


