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AMvB aanwijzing derden voor toegang tot de BRP 

(Derdenbesluit) t.b.v. voorhang TK en EK 

Aanleiding 

• Bijgaand besluit (AMvB) betreft een wijziging van het Besluit 

Basisregistratie Personen waarmee twee soorten organisaties die buiten 

de overheid vallen (zgn. ‘derden’) toegang krijgen tot de BRP (hierna: 

Derdenbesluit). 

• De MR heeft op 10 juni jl. de AMvB vastgesteld, daarmee kan de 

voorhang starten.  

• De AMvB is inhoudelijk niet gewijzigd naar aanleiding van de RBJ en MR.   

Geadviseerd besluit 

 

• Ondertekenen van de twee voorhangbrieven (TK en EK). 

Kern 

• Het Derdenbesluit creëert toegang tot de BRP voor:  

a) Het informeren van familieleden van een patiënt bij geconstateerde 

erfelijke aandoeningen (klinisch genetische centra).  

b) Het honoreren van aanspraken van gerechtigden op opvorderbare gelden 

of diensten op de verzekeraar en het beëindigen van periodieke 

uitkeringen (levens- en natura-uitvaartverzekeraars).  

• De uitkomsten van de openbare consultatie (september 2021) en het advies 

van de Autoriteit Persoonsgegevens (december 2021) zijn verwerkt.  

• Het Derdenbesluit is besproken tijdens uw PO met de DGDOO op 11 april jl. 

De AMvB is gereed om voor te hangen bij beide Kamers en vervolgens voor 

advisering aan de Raad van State te sturen.  

• Inwerkingtreding van het Derdenbesluit BRP is voorzien in 2023. 

 

Politieke context   

• Met de aanwijzing van levens- en natura-uitvaartverzekeraars wordt 

tegemoetgekomen aan wensen uit de TK om via de BRP het probleem van 

slapende polissen op te lossen.  

• Op 26 juni 2021 is de TK geïnformeerd over het Derdenbesluit in het 

kader van een overkoepelende brief over de beleidsontwikkelingen BSN.1 

• De verwerking (waaronder verstrekking) van persoonsgegevens door de 

overheid heeft politieke aandacht, mede n.a.v. berichtgeving inz. 

 
1 Kamerstukken II, 2020-2021, kst. 27859, nr. 154.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-154.html
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datalekken (zoals bij de KVK en GGD). TK-lid Leijten (SP) heeft in 

september 2021 via BNR kritiek geuit op de uitbreiding van BRP-toegang.  

• De vaste TK-commissie BZK heeft op 10 september 2021 verzocht om:   

o (1) een advies van de AP over deze AMvB.  

o (2) de AMvB na advisering door de AP en de Raad van State, 

vergezeld van beide adviezen, nogmaals aan de Kamer te zenden.  

• Aan (1) is voldaan: de AP heeft advies uitgebracht.  

• Aan (2) wordt gedeeltelijk voldaan:  

o De TK en EK ontvangen in het kader van de voorhang de AMvB 

met in de toelichting een reactie op het advies van de AP.  

o Het na het advies van de Raad van State voorleggen van de AMvB 

aan de TK komt neer op een nahang-procedure. De wetgever 

heeft voor de Wet BRP echter gekozen voor een voorhang-

procedure (voorafgaand aan de advisering door de Raad van 

State). In de voorhangbrieven wordt dit toegelicht en wordt 

aangeboden om de TK en EK te informeren op het moment dat 

het advies van de Raad van State openbaar wordt.  

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 AMvB + NvT Derdenbesluit BRP Bijlage bij voorhangbrieven 

2 Voorhangbrief TK Ter ondertekening 

3 Voorhangbrief EK Ter ondertekening 

4 Brief cieBZK  Ter informatie 

 




