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35 772 Wijziging van de Wet basisregistratie personen 
in verband met de invoering van een centrale 
voorziening ter ondersteuning van de colleges 
van burgemeester en wethouders bij het 
onderzoek of een persoon als ingezetene in de 
basisregistratie personen op een adres in de 
gemeente dient te worden ingeschreven 
alsmede naar de juistheid van de gegevens 
betreffende het adres van een ingezetene in de 
basisregistratie personen 

Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID DEKKER-ABDULAZIZ C.S. TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 251 

Ontvangen 14 april 2022 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In artikel I, onderdeel A, wordt aan het voorgestelde artikel 2.37a een lid 
toegevoegd, luidende: 

3. Onze Minister is niet bevoegd om in het kader van de uitoefening van 
de in het eerste lid bedoelde taak gegevens over nationaliteit, geboorte-
plaats of gegevens die daarvan zijn afgeleid te verwerken, voor zover die 
verwerking discriminatoire selectie van personen tot gevolg heeft. 

Toelichting  

Met dit amendement wordt in het thans voorgestelde derde lid van 
artikel 2.37a geëxpliciteerd dat het gebruik van risicoprofielen door de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de 
uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) nooit tot 
discriminatoire selectie van personen mag leiden. Het gaat in dit verband 
om ongeoorloofd onderscheid op basis van de gegevens nationaliteit, 
geboorteplaats of alle afgeleiden daarvan. Onder afgeleiden vallen 
bijvoorbeeld de gegevens «naam» en «datum eerste inschrijving in 
Nederland». Uit deze gegevens kan, al dan niet in combinatie met andere 
gegevens, informatie over iemands afkomst worden verkregen, bijvoor-
beeld over het feit dat iemand niet in Nederland is geboren. Niet ieder 
gebruik van deze gegevens is per definitie discriminatoir. Het gegeven 
«naam» is noodzakelijk voor het adresonderzoek om gezinsverbanden 
vast te stellen en om burgers aan te schrijven om hen te informeren over 
het adresonderzoek. Dit gebruik van «naam» is niet discriminatoir. De hier 
voorgestelde verbodsbepaling ziet overigens enkel op de gegevensver-
werking door de Minister van BZK in het kader van LAA, terwijl ook 

1 Vervanging in verband met de ondertekening.
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persoonsgegevens worden verwerkt aan de zijde van de signaalleveran-
ciers en de gemeenten bij de uitvoering van het adresonderzoek. 

Dekker-Abdulaziz 
Leijten 
Inge van Dijk 
Bouchallikht 
Ceder
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