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Common Ground – Pilot ‘BRP Haal Centraal’

voorgesteld besluit

Kennis nemen van de pilot ‘BRP Haal Centraal’ als concreet
project binnen de Common Ground beweging.
Instemmen met de intentie tot deelname aan de pilot ‘BRP Haal
Centraal’ door ondertekening en verzending van de
intentieovereenkomst aan RvIG.
Mandaat te verlenen aan de afdelingsmanager I&A voor
instemming met het convenant voor de pilot ‘BRP Haal Centraal’
Provinciale Staten na ondertekening van het convenant op de
hoogte brengen van de deelname aan de pilot ‘BRP Haal
Centraal’.

begrotingswijziging vervaardigen?

Nee

aanleiding

Provincie Zeeland is gevraagd om samen met 20
overheidsorganisaties mee te doen aan de pilot ‘BRP Haal
Centraal’ van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en
de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Van alle
deelnemers wordt gevraagd om een intentieovereenkomst te
ondertekenen, waarin partijen hun intentie vastleggen om deel te
nemen aan de pilot.
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Overwegingen en advies
Common Ground
Op 2 maart 2021 is het ‘Algemeen Informatiebeleid Provincie Zeeland’ vastgesteld door GS.
In het informatiebeleid zijn uitgangspunten met betrekking tot de informatiehuishouding
vastgelegd. Eén van deze uitgangspunten is het streven naar de architectuur- en
realisatieprincipes van ‘Common Ground’. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•

We leggen gegevens eenmalig vast en vragen op bij de bron;
We faciliteren regie op gegevens;
We standaardiseren maximaal;
Zorgen voor veilige, betrouwbare, transparante en snelle uitwisseling van gegevens.

Een concrete uiting van de ‘Common Ground’ is de pilot ‘BRP Haal Centraal’.
Pilot ‘BRP Haal Centraal’
Provincie Zeeland is gevraagd om samen met 20 andere overheidsorganisaties, als provincie
mee te doen aan de pilot ‘BRP Haal Centraal’ van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
(RvIG) en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG).
Doel pilot
Doel van de pilot is om gezamenlijk te bekijken welke technische en juridische stappen er
ondernomen moeten worden om persoonsgegevens uit de landelijke registratie
Basisregistratie Personen (BRP) centraal beschikbaar te maken voor overheden. Momenteel
leggen veel overheidsorganisaties kopieën vast van gegevens uit de basisregistratie.
In de huidige situatie maakt Provincie Zeeland ook gebruik van de BRP voor het uitvoeren van
haar wettelijke taken. Concreet worden er NAW-gegevens opgeslagen in het zaaksysteem
indien er binnen een proces sprake is van correspondentie met de burger waarbij doelbinding
geldt zoals een aanvraag voor een subsidie of een vergunning.
Door het vastleggen van kopieën van NAW-gegevens is de kans op fouten in het gebruik van
deze gegevens aanwezig, vanwege het gebruik van eventueel verouderde gegevens. Door
het rechtstreeks bevragen van landelijke registraties middels Haal Centraal API’s (een
methode waarmee overheden basisregistraties direct bij de landelijke registraties kunnen
raadplegen) is de kans op fouten kleiner. Een aanpassing bij de landelijke registratie is direct
voor de afnemers beschikbaar. Met deelname aan deze pilot wordt de kwaliteit van gegevens
verbeterd en wordt voldaan aan het beginsel van dataminimalisatie uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tot slot wordt hiermee bijgedragen aan de
doelstellingen van de (door)ontwikkeling van de BRP.
Deelnemers
De pilotgroep bestaat uit zestien gemeentes, twee pensioenfondsen, een omgevingsdienst en
de Rijksoverheid.
Experimentbesluit
De huidige grondslagen voor het bewerken van BRP-gegevens ligt vast in de Wet BRP en
individuele autorisatiebesluiten met RvIG. Het autorisatiebesluit van de Provincie Zeeland
dateert van 29 juni 2017. Hierbinnen mist een wettelijke grondslag voor de in de pilot
beoogde methode voor het bewerken van BRP-gegevens. Sinds 2022 is het mogelijk om
tijdelijk af te wijken van de Wet BRP in het kader van een experiment. Dit ‘experimentbesluit’
zal middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) moeten worden vastgelegd. Nadat
het experimentbesluit is genomen (medio 2023) krijgen de deelnemers van de pilot bredere
bevoegdheden dan genoemd in het autorisatiebesluit. Voordat de pilot afloopt vindt evaluatie
plaats en is het streven naar een permanente regeling in de Wet BRP. Dit zal mogelijk ook
leiden tot het aanpassen van de individuele autorisatiebesluiten met RvIG.
Advies
Vanwege de benoemde voordelen is het advies om deel te nemen aan de pilot ‘BRP Haal
Centraal’ en dit te bekrachtigen door het ondertekenen van de intentieovereenkomst door de
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Commissaris van de Koning. Provincie Zeeland is de enige provincie die aan de pilot deelneemt.
Daarmee heeft de provincie een belangrijke verkennende rol voor de andere provincies. De
provincie specifieke ervaringen zullen ook met de andere provincies gedeeld worden.
In het vervolg op de Pilot zal een convenant worden opgesteld. Geadviseerd wordt mandaat te
verlenen aan de afdelingsmanager I&A voor instemming met het convenant voor de pilot ‘BRP
Haal Centraal’. Na toetsing door de afdelingen POJZ en Financiën zal het convenant worden
aangeboden ter ondertekening aan de commissaris van de Koning in Zeeland. Dit convenant is
op dit moment nog niet gereed en zal medio mei/juni aangeboden worden aan de deelnemers
van de pilot, waaronder de Provincie Zeeland.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Niet van toepassing

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Portefeuille Overleg
Gedeputeerde Staten

9, 16 mei 2022
24 mei 2022

Consequenties besluit
Deelname aan de pilot ‘BRP Haal Centraal’ zal naar verwachting geringe financiële-,
juridische- en personele- consequenties met zich meebrengen. Dit zal echter uit het
convenant blijken. Het convenant is op dit moment nog niet beschikbaar en zal te zijner tijd
aangeboden worden aan de deelnemers waaronder de Provincie Zeeland. Na toetsing van dit
convenant door de afdelingen POJZ en Financiën zal pas tot ondertekening van het
convenant worden overgegaan. Indien de consequenties groter zijn dan verwacht, zal dit
alsnog aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.

Financiële consequenties
De leverancier van Zaaksyteem.nl zal ons technisch koppelen met de BRP API van ‘Haal
Centraal’. De extra kosten die hieraan verbonden zijn vallen naar verwachting binnen het
ontwikkelbudget van I&A (budgetnummer: 66339).

Juridische consequenties
Middels ondertekening legt Provincie Zeeland de intentie vast om deel te nemen aan de pilot
‘BRP Haal Centraal’ en in te spannen werkzaamheden uit te voeren voor de start van de pilot.
Officiële deelname volgt bij het ondertekenen van het convenant met RvIG. Na ondertekening
zal er gewerkt worden aan een rechtstreekse koppeling tussen de BRP en het Zaaksysteem
Het gaat bij het deelnemen aan de pilot enkel om het verkennen van een technisch middel
(API) waarmee gezorgd kan worden dat gegevens rechtstreeks bij de bron kunnen worden
opgehaald en niet om een (nieuwe) dataverzameling ten behoeve van de BRP door de
provincie. Deze technische koppeling (API) wordt met deze pilot getest. Gelet hierop zal zorg
worden gedragen dat enkel die gegevens uit de BRP worden gehaald die wij als provincie op
grond van onze wettelijke taken nodig hebben en door ons mogen worden verwerkt.

Personele consequenties en inhuur
De werkzaamheden voor het leggen van de technische koppeling zullen voornamelijk bij de
leverancier van Zaaksysteem.nl komen te liggen. Er is geen externe inhuur nodig, kan binnen
de huidige formatie van I&A worden uitgevoerd.
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Geachte voorzitter,
Het college van Gedeputeerde Staten informeert u over de deelname aan de pilot ‘BRP Haal
Centraal’. Provincie Zeeland is gevraagd om samen met 20 overheidsorganisaties mee te doen
aan de pilot ‘BRP Haal Centraal’ van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de
Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Aan alle deelnemers is gevraagd om een
convenant te ondertekenen, waarin partijen vastleggen deel te nemen aan de pilot. Dit
convenant is door GS ondertekend.
Common Ground
In het informatiebeleid van de Provincie Zeeland zijn uitgangspunten met betrekking tot de
informatiehuishouding vastgelegd. Eén van deze uitgangspunten is het streven naar de
architectuur- en realisatieprincipes van ‘Common Ground’. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•

We leggen gegevens eenmalig vast en vragen op bij de bron;
We faciliteren regie op gegevens;
We standaardiseren maximaal;
Zorgen voor veilige, betrouwbare, transparante en snelle uitwisseling van gegevens.

Een concrete uiting van de ‘Common Ground’ is de pilot ‘BRP Haal Centraal’.
Doel pilot
Doel van de pilot is om gezamenlijk te bekijken welke technische en juridische stappen er
ondernomen moeten worden om persoonsgegevens uit de landelijke registratie Basisregistratie
Personen (BRP) centraal beschikbaar te maken voor overheden. Momenteel leggen veel
overheidsorganisaties kopieën vast van gegevens uit de basisregistratie.
In de huidige situatie maakt Provincie Zeeland ook gebruik van de BRP voor het uitvoeren van
haar wettelijke taken. Concreet worden er NAW-gegevens opgeslagen in het zaaksysteem
indien er binnen een proces sprake is van correspondentie met de burger waarbij doelbinding
geldt zoals een aanvraag voor een subsidie of een vergunning.
Door het vastleggen van kopieën van NAW-gegevens is de kans op fouten in het gebruik van
deze gegevens aanwezig, vanwege het gebruik van eventueel verouderde gegevens. Door het
rechtstreeks bevragen van landelijke registraties middels Haal Centraal API’s (een methode
waarmee overheden basisregistraties direct bij de landelijke registraties kunnen raadplegen) is
de kans op fouten kleiner. Een aanpassing bij de landelijke registratie is direct voor de afnemers
beschikbaar. Met deelname aan deze pilot wordt de kwaliteit van gegevens verbeterd en wordt
voldaan aan het beginsel van dataminimalisatie uit de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG). Tot slot wordt hiermee bijgedragen aan de doelstellingen van de
(door)ontwikkeling van de BRP.
Deelnemers pilot
De pilotgroep bestaat uit zestien gemeentes, twee pensioenfondsen, een omgevingsdienst en
de Rijksoverheid. Provincie Zeeland is de enige provincie die aan de pilot deelneemt. Daarmee
heeft de provincie een belangrijke verkennende rol voor de andere provincies. De provincie
specifieke ervaringen zullen ook met de andere provincies gedeeld worden.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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