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Debat: algemeen overleg Basisregistratie Personen en paspoort 

Datum: woensdag 13 december 2017 Tweede Kamer, ’s-Gravenhage 

Bijdrage: Jan Middendorp, Tweede Kamerlid VVD 

 

Voorzitter, mensen maken zich zorgen over of hun persoonlijke gegevens veilig zijn bij de overheid 

en of er geen belastinggeld verspild wordt aan projecten die geen resultaat opleveren. Zij willen 

zeker weten dat wat de overheid van hen registreert ook veilig is en alleen als het echt nodig  wordt 

gebruikt voor het tegengaan van kwade krachten in onze samenleving. 

 

Paspoort 

Je persoonlijke identiteit is kwetsbaar. Daar moet de overheid voorzichtig mee omgaan. Het op een 

veilige manier registreren van alle Nederlanders en van een identiteitsbewijs voorzien zijn wat de 

VVD betreft onderdeel van de kerntaken van een krachtige en sobere overheid. In 2004 heeft de EU 

haar lidstaten verplicht een chip met onder andere een vingerafdruk in het paspoort op te nemen. 

Dat was een onderdeel van het aanbrengen van een chip op ons paspoort dat Nederland 32m heeft 

gekost. Voor de VVD zijn dit belangrijke investeringen in veiligheid. Binnen de privacy wetgeving 

moet alles gedaan worden om Nederland veilig te houden. Als zo’n chip Europabreed kan helpen bij 

een controle aan de Schengengrens of bij de uitreiking van een nieuw paspoort in Nederland draagt 

dat bij aan onze veiligheid dus steunt de VVD dat. Maar als we zo’n project beginnen VZ moet er wel 

iets uitkomen. Het lijkt nu alsof er met die vingerafdrukken tot heden niet veel gedaan wordt. Ik wil 

daarom de staatssecretaris vragen: Wat het originele plan was? Wat de mogelijkheden waren die 

voorzien waren en hoe de planning voor de invoering was toen er besloten werd deze chip in de 

Nederlandse paspoorten op te nemen? Zijn er nog andere mogelijkheden die de chip biedt die (nog) 

niet gebruikt worden? 

 

Mij bekruipt het gevoel, zeker als ik op Schiphol door een irisscan loop, dat het wel eens zou kunnen 

dat de originele opzet uit 2004 inmiddels door de praktijk wordt ingehaald. Dat leidt ook tot de 

vraag: in hoeverre een veilig identiteitsbewijs volgens de Staatssecretaris een kerntaak van de 

Nederlandse overheid is en in hoeverre ligt daar een Europese rol ? De VVD wil dat de Kamer gezien 

het gebeurde scherp oplet voordat Nederland aan de slag gaat met nieuwe regels uit Brussel voor 

paspoorten. En juist nog dit jaar wordt nieuwe Europese regelgeving op dit punt verwacht. De VVD 

heeft vorige week het wetgevingsinitiatief voor een betere beveiliging van identiteitskaarten en 

verblijfsdocumenten prioritair laten verklaren. Hoe kijkt de staatssecretaris aan tegen deze nieuwe 

ronde van Europese regelgeving op dit terrein? Wetende dat de implementatie van het vorige traject 

nog niet volledig is.  
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Modernisering BRP 

Door een motie van o.a. de VVD is de modernisering van de Basisregistratie personen voor de zomer 

gestopt. De VVD wil  de gevraagde tijd geven om te leren van het verleden en de modernisering van 

de BRP op orde te krijgen. De recente kritische berichtgeving – waar de Staatssecretaris een 

duidelijke brief over schreef, dank daarvoor - wil ik nog op twee punten aanstippen. Uit de recente 

berichtgeving doemt het beeld op dat het ministerie en gemeenten af en toe zeer autonoom 

opereren op BRP. Wat is de status van het project waar de gemeenten aan werkten? Ik wil de 

staatssecretaris oproepen eerst inventariseren wat er nu nodig is. Wat er niet kan met de bestaande 

GBA V en waarom dat een probleem is alvorens een plan te maken.  

 

BRP in de praktijk 

Op het punt van de adreskwaliteit wordt er hard gewerkt om deze te verhogen. Toch zijn er op dit 

punt in gemeenten zoals Westland waar veel arbeidsmigratie is praktische problemen. In sommige 

gemeenten staan circa 2100 inwoners die tijdelijke arbeidsmigranten zijn geregistreerd terwijl nader 

onderzoek uitwijst dat er net iets meer dan de helft in de gemeente zelf wonen en de rest elders aan 

de slag is. De regio West-Brabant is een ander voorbeeld. De registratie van de arbeidsmigranten 

aldaar is een ratjetoe zo melden bestuurders. Dit is heel moeilijk voor gemeenten. Het maakt 

belasting innen en het handhaven van veiligheid moeilijk. Probleem is dat veel mensen hoewel ze bij 

de Registratie Niet Ingezetenen zouden kunnen inschrijven omdat ze korter dan 4 maanden blijven 

zich toch inschrijven. Daarbij komt dat als tijdelijke arbeidsmigranten eenmaal ingeschreven staan ze 

zich vaak niet uitschrijven na vertrek uit de gemeente. Ik wil de staatssecretaris vragen te 

onderzoeken hoe hier de druk op gemeenten met veel arbeidsmigranten verkleind kan worden? 

Daarbij is de eerste vraag of dat naar mening van de staatssecretaris via de wet BRP zou kunnen of 

dat hij de oplossing bij gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden zelf ziet? 
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