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Toelichting bij vakje deadline in de kootekst/ briefhoofd
De intentie is de Wijziging van het Besluit gebruik BSN in de zorg zo spoedig
mogelijk door te voeren. Gelet op de verplichte voorhang en de nog te nemen
stappen voor inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit, wordt u verzocht
uiterlijk op 17 september 2021 te beslissen over de verzending van een
voorhangbrief aan de Eerste en Tweede Kamer alsmede de daarbij behorende
bijlagen.
1

Aanleiding voor deze nota
De ministerraad heeft op 3 september jl. de Wijziging van het Besluit gebruik
BSN in de zorg teneinde een grondslag te verschaffen voor het verwerken van
het BSN van medewerkers van aangewezen volkenrechtelijke organisaties
(hierna: Besluit), zoals de EMA, aangenomen. Er geldt een verplichte
voorhang voor deze wijziging.

2

Beslispunten, advies en mogelijk alternatief
Ik verzoek u een voorhangbrief aan de Eerste en Tweede Kamer te
ondertekenen en akkoord te gaan met verzending van deze brieven inclusief
de bijbehorende bijlagen.
Het voorstel tot wijziging van het Besluit en de Nota van Toelichting behoeven
op dit moment geen ondertekening.

3 Samenvatting en conclusies
Voordat de wijziging van het Besluit voor advies aan de Raad van State
gezonden kan worden, dient deze gedurende twee weken te worden
voorgehangen. U wordt daarom verzocht een voorhangbrief aan de Eerste en
Tweede Kamer te ondertekenen, zodat deze tezamen met de bijlagen aan de
beide Kamers kunnen worden gezonden.
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4

Draagvlak politiek
Dit specifieke onderwerp levert vermoedelijk geen discussie op met de Eerste
en Tweede Kamer.

5

Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie
In afwijking van het kabinetsstandpunt) heeft in dit specifieke geval geen
internetconsultatie plaatsgevonden. Reden hiervoor is dat het een wijziging in
positieve zin betreft die betrekking heeft op een beperkte doelgroep.

6

Financiële en personele gevolgen
Geen.
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7 Juridische aspecten en haalbaarheid
De voorhang van het voorstel tot wijziging van het Besluit is nodig alvorens
een advies aan de Raad van State gevraagd kan worden.
8

Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De ministerraad heeft op 3 september 2021 het voorstel tot wijziging van het
Besluit aangenomen.
Gevolgen administratieve lasten
n.v.t.

10. Toezeggingen
N.v.t.
11. Fraudetoets
N.v.t.
12. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Geen.
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