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Onderwerp 
Wetgevingsadvies wijzing Besluit Inburgering 

   

Geachte , 

 

U heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) gevraagd, ingevolge artikel 51, tweede lid, van de Wet 

bescherming persoonsgegevens (hierna: de Wbp), te adviseren over het conceptbesluit wijziging van het 

Besluit inburgering in verband met de toevoeging van het participatietraject aan het inburgeringsexamen 

en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (hierna: het voorstel). 

 

De AP ziet geen aanleiding tot het maken van opmerkingen over het voorstel, aangezien u in lijn met ons 

advies ten aanzien van het wetsvoorstel Wet Inburgering van 13 juni 2016, heeft gespecificeerd tot welke 

gegevens gemeenten toegang zullen hebben in het kader van het inburgeringstraject, en eerder, conform 

dit advies, in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel een passage aan de proportionaliteit en 

subsidiariteit van deze gegevensverwerking heeft gewijd. 

 

Voorts wil de AP u nog op het volgende wijzen. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) van kracht. Uw voorstel is door de AP reeds aan de AVG getoetst en de toets 

aan de AVG leidt thans niet tot een ander oordeel dan onder de huidige Wbp. In dat kader acht de AP het 

echter wel van belang het volgende op te merken. De AVG beoogt in de gehele Europese Unie een 

uniforme toepassing van de regels inzake bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Teneinde de uniforme 

toepassing van de AVG te bewerkstelligen is onder meer noodzakelijk dat de toezichthoudende 

autoriteiten in de verschillende lidstaten van de Europese Unie gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling 

van uniforme uitleg van bepalingen van de AVG. Gelet op de omstandigheid dat de AVG pas vanaf 2018 

van kracht is en zal worden toegepast, kunnen inzichten met betrekking tot de toepassing van de AVG – 
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door bijvoorbeeld benodigde afstemming met andere toezichthouders – in de toekomst mogelijkerwijs 

invloed hebben op het huidige oordeel van AP. 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Persoonsgegevens, 

 

 

 

Mr. Wilbert Tomesen 

vicevoorzitter 


