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Reactie op het verslag van het Schriftelijk Overleg 
Conclusie onderzoek naar het gebruik van 
afkomstgerelateerde persoonsgegevens (Motie 21) 

Aanleiding 
Op 8 december jl. heeft de vaste Kamercommissie voor BZK via een schriftelijk 
overleg vragen ingediend naar aanleiding van de rapportage Conclusie onderzoek 
naar het gebruik van afkomstgerelateerde gegevens in de processen en 
applicaties van het ministerie van BZK1. 

Geadviseerd besluit 
U wordt verzocht in te stemmen met de beantwoording en de verzending naar de 
Tweede Kamer. 

Kern 
De Kamer heeft vragen over de inhoud; BRP, RPS en LAA (allen RVIG), het 
vermeende gebruik van persoonsgegevens onder de Wbmgp (‘Rotterdamwet’), de 
verwerking van persoonsgegevens bij Wob/Woo verzoeken en er wordt gevraagd 
om de resultaten van de nadere beschouwing door P&O van het proces inhuur van 
externe personen te delen met de Tweede Kamer. 
Verder worden er vragen gesteld over het proces: gebruikte indicatoren, 
volledigheid van de inventarisatie en de derde voortgangsrapportage. 

Toelichting 
De inhoudelijke vragen zijn in samenwerking met RVIG, CZW en DGOBDR 
beantwoord. De procesvragen zijn in samenwerking met CIO Rijk beantwoord. De 
resultaten van de beschouwing van het proces externe inhuur van personen 
worden in een brief aan de Tweede Kamer opgenomen en deze zal aan u worden 
voorgelegd voor akkoord.  
Er is geen sprake van medeondertekening door andere bewindslieden. Na uw 
ondertekening, worden de antwoorden aan de Kamer verzonden. 

Politieke context 
In totaal zijn er 11 vragen gesteld, door de fracties van de VVD, D66 en de SP. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
 

 
1 Kamerstuk 2022: 26 643, nr. 938 
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