Beantwoording raadsvraag

Onderwerp

Basisregistratie Personen

Datum

7 november 2018

Nummer

RV-1845

Steller vraag

T. Oomen

Fractie

VVD

Portefeuillehouder

H. Mak

Steller

M. Driessen

Datum afdoening

26 november 2018

Vraag en antwoord
Uit de “zelfevaluatie basisregistratie personen door gemeente” blijkt dat Deurne een onvoldoende heeft gekregen (85%), wat inhoudt dat de gemeente tekortschiet in de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie persoonsgegevens.
1. Hoe is deze onvoldoende te verklaren en welke risico’s brengt dit in het geval
van Deurne met zich mee?
Basisregistratie Personen (BRP) en Paspoort & Nederlandse Identiteitskaart (PNIK)
Uit de uitgevoerde zelfevaluatie heeft de gemeente Deurne voor BRP een score behaald
van 85,2% en voor PNIK 87,7%. De norm voor beide is 90%. De lagere score voor BRP
en PNIK is een landelijke trend. Dit wordt veroorzaakt doordat vragen die in voorgaande
jaren specifiek op dit domein te beantwoorden waren, nu ineens als gemeentebrede
norm gelden. Nog niet alle normen die voor BRP en PNIK zijn toegepast, zijn gemeentebreed al doorgevoerd. Dit betekent dat meer vragen een negatieve score opleveren.
De VNG geeft aan dat voor 2018 de zelfevaluatie-vragen beter op BRP en PNIK zullen
worden afgestemd, waardoor scores voor BRP en PNIK een betere afspiegeling zijn van
de werkelijke status.
Het onderdeel “kwaliteit van de persoonsgegevens” is goed. Dit betekent dat afnemers
(overheden, belastingdienst enzovoort) van de persoonsgegevens kunnen vertrouwen
op de juistheid, volledigheid en actualiteit van de persoonsgegevens. Er bestaan geen
risico’s.
Op 6 juni 2018 is de raad eerder over dit thema geïnformeerd middels een presentatie
tijdens de informatieavond. Daarnaast is er in de jaarrekening 2017 een hoofdstuk
toegevoegd “Rapportage Informatiebeveiliging Deurne 2017”. Deze is behandeld in de
raadsbijeenkomst op 3-7-2018. Hierin staan alle antwoorden op de gestelde vragen en
vindt u meer (achtergrond)informatie.
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2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat Deurne volgend jaar bij de evaluatie
minimaal een voldoende gaat scoren?
Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1, worden voor 2018 de zelfevaluatievragen beter op BRP en PNIK afgesteld, waardoor scores voor BRP en PNIK een betere afspiegeling zijn van de werkelijke status. Daarnaast is het verbeter- en verantwoordingsproces als volgt:
• Elk jaar wordt er een actieplan opgesteld van te nemen maatregelen o.b.v. de resultaten uit de zelfevaluatie. Deze worden gedurende het jaar uitgevoerd.
• In januari legt de gemeente opnieuw verantwoording af bij de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken over het voorgaande jaar.
• Het college legt medio 2019 (vóór 15-7-2019) verantwoording af over de status
informatieveiligheid 2018 aan de gemeenteraad via de jaarrekening.
De verbeteracties voor dit domein zijn opgenomen in “actieplan basisregistratie Personen en reisdocumenten 2018”.
3. In bijlage 1 is te zien dat de hele regio niet al te best scoort. Welk verband
ziet het college tussen de slecht scorende gemeenten in de regio?
Er is geen verband.
• De nieuwe verantwoordingsmethodiek had tot gevolg dat gemeenten de onderzoeksvragen op meerdere manieren kon interpreteren.
• De gemeente Deurne heeft de onderzoeksvragen gemeentebreed onderzocht en
zich niet beperkt tot het vakgebied BRP.
• Andere gemeenten die slecht scoren hebben, voor zover bekend, ook gekozen
voor een gemeentebreed onderzoek. Dit verklaart de verschillen tussen gemeenten.
• Inmiddels zijn de onderzoeksvragen voor verantwoording over 2018 aangepast
om grote afwijkingen te voorkomen.
4. Een uitzondering op de regel is Geldrop-Mierlo, die bijna het best scoort van
Nederland. Zijn er voornemens om samen met deze gemeente te kijken waar
verbeteringen mogelijk zijn?
Nee. Hier is (nu nog) geen aanleiding voor.
5. RvIG heeft ervoor gekozen om de 25 gemeenten die onder de 87% hebben
gescoord (waaronder Deurne) intensief te gaan monitoren. Welke gevolgen
heeft dit voor Deurne?
Er zijn geen directe gevolgen. Elk jaar worden gemeenten steekproefsgewijs gecontroleerd op de uitgevoerde zelfevaluatie. De mogelijkheid bestaat dat de gemeente hiervoor wordt benaderd.

Bijlage:
1. Resultaten gemeenten geografisch BRP 2017
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