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Toelichting op Eindrapport ‘Motie#21 IenW’: 
Onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van 
afkomstgegevens (Moties Marijnissen c.s. en Klaver c.s.) 

 

Aanleiding 
In het debat van 19 januari 2021 over het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de 
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is bij motie 
van het lid Marijnissen (SP) c.s. verzocht om “een voorstel te doen hoe overal 
binnen overheidsinstellingen vervuilde data, risicomodellen en het gebruik van 
nationaliteit worden opgeruimd”. Het lid Klaver (GroenLinks) c.s. heeft gevraagd 
om hierbij niet alleen te kijken naar nationaliteit, maar ook naar etniciteit en 
geboorteplaats (‘de afkomstgegevens’)1. Deze gezamenlijke motie is in de 
volksmond ‘Motie#21’ gaan heten. 
 
IenW heeft het onderzoek naar aanleiding van Motie 21 inmiddels afgerond. Het 
eindrapport treft u bijgaand aan, inclusief een aanbiedingsbrief voor de Tweede 
Kamer. 
 
Met deze kamerbrief rapporteren we conform de rijksbrede toezegging aan de 
Tweede Kamer over de IenW-verwerkingen waarin afkomstgerelateerde 
persoonsgegevens binnen de dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen 
van IenW worden verwerkt. Deze nota geeft een toelichting op de kamerbrief en 
rapportage. De belangrijkste boodschap: in het onderzoek zijn geen 
bijzonderheden naar voren gekomen. 
 
Gevraagd besluit 
• Kennisnemen van het eindrapport, en 
• Instemmen met het versturen van het eindrapport en de begeleidende brief 

aan de Tweede Kamer. 
 
Kernpunten 
Met het rapport en de kamerbrief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
aanwezigheid van afkomstgegevens in risicomodellen binnen IenW. Daarnaast 
informeert u de Kamer over het gebruik van de afkomstgegevens nationaliteit, 
geboorteplaats en etniciteit binnen IenW. 
 
In het rapport worden alle gevonden verwerkingen met deze afkomstgegevens 
beschreven, evenals het inventarisatie- en toetsingsproces. In het onderzoek zijn 
geen bijzonderheden naar voren gekomen: op grond van de inventarisatie maakt 
IenW geen gebruik van risicomodellen waarin afkomstgegevens zijn opgenomen. 

 
1  Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 21 en Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 16. 
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Daarnaast hebben we alle opgegeven verwerkingen getoetst op rechtmatigheid en 
behoorlijk (niet oneigenlijk) gebruik. Het gebruik van deze afkomstgegevens 
binnen alle opgegeven verwerkingen is rechtmatig bevonden. Geen van de 
verwerkingen met afkomstgegevens is onbehoorlijk. Er is daarom geen reden om 
over te gaan tot het verwijderen of rectificeren van deze gegevens en het 
informeren van betrokkenen hierover. 
 
Communicatie 
De Tweede Kamer heeft verzocht om de inventarisatie en toetsing. Via een 
kamerbrief van BZK2 is toegezegd dat dit rapport vóór 2023 naar de Kamer wordt 
gezonden. Met de aanbieding nu, zijn we nog mooi op tijd. 
 
Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief Rapport Motie#21 

2 Rapport uitvoering Motie#21 door het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat 

 

 
2  Kamerbrief van Van Huffelen ‘Aanbieding tweede voortgangsrapportage Uitvoering Motie Marijnissen 

c.s. en Klaver c.s.’, kenmerk 2022-0000278875, d.d. 23 mei 2022. 


