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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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