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Concept Verslag  
Algemene ledenvergadering 

Datum:  

10 december 2020, van 14.30 – 16.30 

 

Locatie:  

Digitaal  

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter Simon Rijsdijk opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij 

deze (digitale) ALV. Hij maakt met de deelnemers afspraken voor het digitaal 

vergaderprotocol.  Simon Rijsdijk geeft aan dat eventuele vragen worden 

beantwoord bij de betreffende agendapunten, indien een vraag geen betrekking 

heeft op een agendapunt wordt de vraag bij de rondvraag beantwoord. 

Simon Rijsdijk deelt mee dat de vergadering halverwege de agenda kort geschorst 

zal worden voor een pauze, waarna het gesprek met Emile Roemer als voorzitter 

van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten plaatsvindt.  

 

De agenda wordt als zodanig vastgesteld door de ALV.  

 

Als  onderdeel van het agendapunt strategisch kader geeft Henk van Dijkhuizen 

direct na opening van de ALV al een toelichting over het onderdeel Verkiezingen. 

Dit in verband met een ander overleg waar hij binnen een half uur bij aanwezig 

moet zijn.  

Verkiezingen - Henk van Dijkhuizen: 

Gemeenten en de NVVB zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de TK-

verkiezing. Briefstemmen en early voting zijn nieuwe items. Een aantal 

stembureaus zijn straks drie dagen open. De verkiezingsagenda is door alles wat 

met coronaregels rondom de komende verkiezingen te maken heeft wat op de 

achtergrond geraakt maar is zeker niet uit beeld. Henk van Dijkhuizen vraagt 

aandacht voor de behandeling van de tweede noodwet voor Verkiezingen. Na 

corona komt de verkiezingsagenda weer hoog op de agenda te staan. 

 

De voorzitter bedankt Henk van Dijkhuizen voor zijn mondelinge toelichting.  

Het lid Rob van der Velde merkt op dat de NVVB zich geweldig manifesteert op het 

dossier Verkiezingen maar het voorstel voor vervroegd sluiten van stemlokalen 

vindt hij niet realistisch en het ontkracht alle andere voorstellen. Hij zegt geen 
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behoefte te hebben aan een reactie of commentaar op dit punt en het te zien als 

een persoonlijk statement. 

Henk van Dijkhuizen geeft aan dat het onderdeel was van de gezamenlijke reactie 

van de NVVB en de VNG. 

 

2. Verslag ALV van 24 juni 2020 

Besluit: De ALV stelt het verslag van de ALV van 24 juni 2020 ongewijzigd vast. 

 

3. NVVB Platform  

Terugblik op het eerste half jaar NVVB Platform.  

 

Simon Rijsdijk vertelt over het Platform dat ontstaan is uit de wens om meer leden 

actief bij de NVVB te betrekken. Een team van jonge mensen van Disgover heeft 

hiervoor een onderzoek gedaan en hierover aan de NVVB geadviseerd. De NVVB 

is vervolgens in zee gegaan met Pleio en heeft het Platform formeel gelanceerd op 

1 juli 2020. Het platform is themagewijs ingericht en bevat per thema een aantal 

open groepen verbonden aan een onderwerp. Daarnaast zijn er gesloten groepen 

ingericht voor bestuur, commissies en PublieksAcademie.  

Mensen vinden elkaar op het NVVB Platform volop: in vijf maanden tijd steeg het 

aantal deelnemers naar meer dan 1300 en is er veel activiteit op het Platform. 

Daarmee is het Platform zeer succesvol te noemen en voorziet het duidelijk in een 

behoefte. Vooral in deze coronatijd waarin we elkaar niet of nauwelijks fysiek 

kunnen ontmoeten is het Platform een welkom extra kanaal.  

De verwachting is dat het aantal deelnemers zal blijven groeien. NVVB webinars 

worden erop gepubliceerd en we bieden podium aan ketenpartners die ons 

Platform willen gebruiken voor specifieke ondersteuning aan onze leden.  

 

Richard van Caem merkt op dat er veel notificaties van het platform in de email 

binnenkomen. Diny van Hal geeft aan dat je deze notificaties per dag, per week, of 

per maand kunt instellen. Het bureau zal dit verder onderzoeken en het bureau zal 

een berichtje sturen aan de leden op welke wijze je deze notificaties kunt aan- en 

uitzetten en beheren. Actie bureau 

 

Besluit: De ALV neemt kennis van de presentatie van Simon Rijsdijk over het 

Platform. 

 

4. Strategisch Kader 2021-2022 

De voorzitter meldt dat het strategisch kader een nadere bepaling en beschouwing 

omvat van het domein Burgerzaken, waarvoor de NVVB de belangen van 
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gemeenten behartigt. Aan de hand van deze nadere omschrijving en afbakening 

van het vakgebied, kunnen thema’s die de NVVB komend jaar op de agenda 

verwacht, beter worden geduid en behandeld. Er zijn uitgangspunten in 

opgenomen, die het kader vormen voor het beleid, strategie en visie van de NVVB. 

Het strategisch kader wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bijstellingen zijn 

mogelijk en worden in voorkomend geval steeds aan de algemene 

ledenvergadering voorgelegd ter vaststelling. 

Ten aanzien van bijeenkomsten en congressen, genoemd in het strategisch kader 

dient te worden opgemerkt dat er veel onzekerheden zijn in 2021. Een en ander 

zal afhangen van het verloop van de coronacrisis.  

De verschillende portefeuillehouders in het dagelijks bestuur, geven vervolgens 

een korte toelichting over de verschillende thema’s in het strategisch kader. 

  

Persoonsinformatiemanagement - Stephanie Daudey: 

Vanaf 2021 zal meer concretisering te verwachten zijn aangaande de toekomst 

van de BRP. Modernisering van de BRP staat in het huidige regeerakkoord en wij 

zijn uiteraard benieuwd wat straks de nieuwe regering opneemt aan plannen over 

de BRP. Bijzondere aandacht hebben wij daarbij als het gaat om de samenhang 

tussen BRP en de burgerlijke stand. De digitalisering van de burgerlijke stand kent 

tot nu toe nog slechts een beperkte elektronische dienstverlening voor enkele 

processen en alleen als een gemeente dat wenst in te voeren. Het betreft hier 

alleen de voorkant, oftewel het digitale loket van de burgerlijke stand. Het is ook 

interessant om te werken aan de binnenkant van de burgerlijke stand, waarbij het 

een uitdaging wordt om de papieren registers op termijn te kunnen laten opvolgen 

door registers in elektronische vorm. De link met de BRP is daarbij steeds van 

groot belang.  De brief van 21 september 2020 inzake de toekomst van de BRP 

aan de Tweede Kamer wordt aangehaald en enkele zaken daaruit worden 

benoemd, zoals problematiek rondom de registratie van arbeidsmigranten.  

Het lid Maurice Gordijn merkt op dat van personen die in de RNI zijn ingeschreven 

een aantal gegevens niet wordt bijgehouden en dat grensgemeenten daar last van 

hebben. 

Het erelid Rien Hekman geeft aan dat in de aangehaalde brief aan de Tweede 

Kamer veel activiteiten worden benoemd en vraagt zich af of er wel realiteitszin is 

bij deze ontwikkeling. Hij mist de activiteiten uit het programma Modernisering GBA 

die op de lange termijn zijn geschoven. 

De voorzitter zegt toe dat de door beide leden aangegeven zaken vanuit de NVVB 

bestuurlijk aandacht krijgen en dat dit wordt meegenomen naar de Programmaraad 

Toekomst BRP. 
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Identiteitsmanagement – Charlotte van der Ree: 

Een kerntaak van Burgerzaken is het vaststellen en vastleggen van identiteiten en 

in relatie daarmee paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. Op het terrein van de 

digitale identiteit zijn er de nodige ontwikkelingen. We hebben alle aandacht voor 

de koppeling tussen de fysieke en digitale. Wat betreft de zogenoemde virtuele 

identiteit (vID) is ons streven dat de NVVB haar leden goed wil blijven informeren 

over de gevolgen die dat met zich meebrengt voor onze processen. Er wordt in dit 

verband samengewerkt met RvIG en VNG en er wordt getest.  

De verbetering van het reisdocumentenstelsel verloopt soepel en we worden 

hierbij goed betrokken. 

DigID substantieel en hoog: vanaf januari 2021 wordt de e-NIK uitgegeven. 

Gemeente hebben geen rol bij de e-functionaliteit, maar mogelijk komen burgers 

toch met vragen bij gemeenten. 

Rijbewijsvernieuwingen kunnen straks in meer gemeenten digitaal worden 

aangevraagd waarbij de rol van burgerzaken wordt ingeperkt. Er zijn hierover 

webinars gehouden.  

De eerste afgifte van een rijbewijs blijft bij de gemeenten en dat is van belang voor 

de initiële vastlegging van de identiteit op dat eerste rijbewijs (minimaal één 

contactmoment). 

Naar aanleiding van opmerkingen van enkele leden geeft Charlotte van der Ree 

aan dat het van belang is dat in het kader van goed identiteitsmanagement in 

processen de koppeling van fysieke identiteitsvaststelling en digitale identiteit goed 

geborgd blijft en Burgerzaken daarin een belangrijke rol moet hebben. 

 

Producten en Diensten – Simon Rijsdijk: 

De PublieksAcademie ondergaat momenteel een totale herziening die afgerond 

wordt in het voorjaar van 2021. Het resulteert in een modern diplomastelsel met 

actuele toetsplannen en een goed werkende examenorganisatie. We blijven in 

gesprek met opleiders en streven naar (branche-)certificering.  

De generieke werkprocesbeschrijvingen voor Burgerzaken ontwikkelen we door 

naar een beter toepasbaar product geschikt voor alle gemeenten.  

Het adviesbureau blijft de leden adviseren over vakinhoudelijke vraagstukken.  

Internationaal is de NVVB actief in de Europese vereniging, de EVS, en hebben we 

in het PIVA-platform regulier overleg en afstemming met de Caribische eilanden 

binnen het Koninkrijk.  

De voorzitter meldt dat de EVS samen met enkele andere grote partners, zoals 

onder andere de Universiteit van Verona, met een groot EU-project bezig is wat 

door de Europese Commissie gefinancierd wordt. Het project is gericht op 

documentenvergelijking en internationale (digitale) uitwisseling van 

persoonsgegevens. 

 

Het lid Annabel van der Linden vraagt naar concretisering van de stevige 

samenwerking met BZK voor de Publieksacademie. De voorzitter geeft aan dat dit 
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zich kenmerkt door het gemeenschappelijke doel van vakbekwame medewerkers 

Burgerzaken. 

 

Het lid Richard van Caem, geeft aan dat het belangrijk is om aan te geven welke 

vragen waar kunnen worden gesteld: op het Platform of aan het Adviesbureau. Hij 

zegt dat hiervoor een goed overzicht is gemaakt. De voorzitter zegt toe dat hier 

nog eens de aandacht op gevestigd wordt via de nieuwsbrief.. 

 

Besluit: De ALV stelt het Strategisch Kader 2021 – 2022 als zodanig vast.  

 

Hierna schorst de voorzitter de vergadering voor een pauze, waarna het 

vraaggesprek met Emile Roemer als voorzitter van het aanjaagteam bescherming  

arbeidsmigranten plaatsvindt.  

 

Simon Rijsdijk heet Emile Roemer van harte welkom.  

Stephanie Daudey houdt een inleiding over de arbeidsmigranten problematiek in 

relatie tot burgerzaken en het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten van 

Emile Roemer en gaat een vraaggesprek met hem aan. Emile Roemer geeft het 

belang aan van een duidelijke registratie voor deze arbeidsmigranten, en pleit voor 

een waterdicht systeem. Er zijn momenteel veel schrijnende gevallen bekend, 

kwetsbare mensen die onder erbarmelijke toestanden leven. Gemeenten moeten 

weten wie hun ingezetenen zijn ondanks het feit dat het verblijf van korte periode 

is.  

 

Simon Rijsdijk dankt Emile Roemer hartelijk voor zijn inbreng van het aanjaagteam 

bescherming arbeidsmigranten. Simon Rijsdijk meldt dat de NVVB de adviezen  

van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onderschrijft en van harte 

ondersteunt en zegt toe dit als NVVB ook richting politiek en ministerie kenbaar te 

maken.  

 

5. Coronacrisis en de NVVB 

Simon Rijsdijk vertelt over de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële 

positie van de NVVB het jaarcongres. Hij geeft aan wat de NVVB in verband met 

de gevolgen van de coronamaatregelen gedaan heeft ter ondersteuning en 

advisering van de leden en de inzet van webinars voor informatievoorziening en 

verbinding met de leden. 

 

Besluit: de ALV neemt kennis van de situatie in verband met de coronacrisis en 

de NVVB. 
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6. Concept Begroting 2021 

In de concept begroting 2021 zijn inkomsten en uitgaven opgenomen, inclusief de 

besparings- en verdienvoorstellen zoals deze zijn besloten door het bestuur en de 

directie (bedrijfsvoering). In verband met de huidige situatie rondom de 

coronacrisis zijn er een aantal risico’s apart benoemd: dit betreft vooral met de 

PublieksAcademie en congressen. Penningmeester Liesbeth Schreiner geeft een 

mondelinge toelichting en de belangrijkste posten worden apart vermeld.  

De begroting kan nu nog niet sluitend worden aangeboden in verband met de vele 

onzekerheden. De verwachting is dat we in het voorjaar 2021 met een voorstel 

voor een begrotingswijziging komen voor een sluitende begroting. 

 

Besluit: De ALV stelt de begroting 2021 als zodanig vast. 

 

7. Bestuurlijke herstructurering 

Het bestuur van de NVVB werkt aan een voorstel voor wijzigingen in de statuten 

en het huishoudelijk. Dit voorstel wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 

aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd.  

 

Besluit: De ALV neemt kennis van de stand van zaken bestuurlijke 

herstructurering. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter dankt de leden voor hun digitale aanwezigheid bij en inbreng aan de 

ALV en sluit hierop de vergadering. 

 


