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Geadviseerd besluit 

De Verordening basisregistratie personen (BRP) met terugwerkende kracht tot en met 6 januari 

2014 vast te stellen.  

 

Toelichting op beslispunten 

Met ingang van 6 januari 2014 is het wettelijk kader voor de persoonsregistratie, tot dan toe de 

Wet GBA, vervangen door de Wet basisregistratie personen (wet BRP). Dit heeft als gevolg dat het 

bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet 

en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de 

Nederlandse overheid. Het maakt hierbij niet uit of deze personen wel of niet in Nederland 

woonachtig zijn. 

 

De Wet BRP heeft primair tot doel overheidsorganen te voorzien van de in de basisregistratie 

opgenomen gegevens voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun 

taken. De Wet BRP heeft daarnaast mede tot doel ook anderen dan overheidsorganen te voorzien 

van in de basisregistratie opgenomen gegevens in bij of krachtens de wet aangewezen gevallen. 

Het gaat hier om de verstrekking aan de zogenaamde derden. 

 

Onder de Wet GBA diende de gemeenteraad bij verordening regels te stellen voor het gebruik van 

persoonsgegevens binnen de eigen organisatie en voor de verstrekking van gegevens aan bepaalde 

derden. Op grond van de nieuwe wet is de gemeenteraad verplicht regels te stellen voor het 

verstrekken van gegevens uit de basisregistratie aan derden (artikel 3.9, eerst lid Wet BRP), en 

kunnen regels worden gesteld voor het gebruik van geregistreerde persoonsgegevens binnen de 

gemeentelijke organisatie (artikel 3.8, eerste lid Wet BRP). 

 

In lijn met de adviezen vanuit het vakgebied wordt ervoor gekozen in de Verordening 

gegevensverstrekking basisregistratie personen invulling te geven aan de wettelijke verplichting 

om regels te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden en het college de bevoegdheid 

te geven hieromtrent nadere regels te stellen.  
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Het is gewenst ook nadere regels te stellen voor het gebruik van geregistreerde persoonsgegevens 

binnen de gemeentelijke organisatie. Deze nadere regels kunnen door het college worden 

vastgesteld. Dit onderdeel is meegenomen in het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie 

personen, dat gelijktijdig met de Verordening in werking kan treden. 

 

Beoogd effect 

De gemeentelijke regelgeving aanpassen aan de invoering van de Wet BRP: het vaststellen van 

een actuele verordening waarin wordt bepaald dat het college van burgemeester en wethouders 

nadere regels kan stellen om gegevens te verstrekken uit de BRP.  

 

Kader 

Wet basisregistratie personen (artikelen 3.8 en 3.9 ).  

 

Argumenten 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (Verordening BRP) 

In de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen stelt de raad de wettelijk 

verplichte regels vast voor de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan 

derden. Dat betreft zowel de aanwijzing van werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk 

belang voor de gemeente alsook de aanwijzing van de categorieën van derden die dergelijke 

werkzaamheden verrichten. Als derden aan deze voorwaarden voldoen, kunnen gegevens uit de 

basisregistratie aan hen worden verstrekt.  

De Verordening voorziet erin dat de  nadere regels door het college kunnen worden vastgesteld. 

Deze regels zijn ondergebracht in het Reglement BRP dat ter informatie bij de raadsstukken ter 

inzage is gelegd. 

 

Omdat in een jaar tijd (in de periode tussen maart 2014 en maart 2015) drie verkiezingen zijn 

georganiseerd door Burgerzaken is ervoor gekozen om de verordening BRP pas later op te pakken. 

In de tijd die ligt tussen de oude verordening GBA en de nu voorliggende verordening zijn de 

verstrekkingen van gegevens doorgegaan. De wet stelt echter als voorwaarde dat lokale 

verstrekkingen (met name aan derden) slechts mogelijk zijn als daarin voorzien is bij verordening. 

Om de verstrekkingen, die zijn gedaan tussen de twee verordeningen in, alsnog te legaliseren, is  

in werking treding van de verordening met terugwerkende kracht noodzakelijk.  

 

Gelet op het voorgaande en omdat er geen inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht ten aanzien 

van de oude verordening adviseren wij u om aan de verordening en aan de nadere regels van het 

college terugwerkende kracht toe te kennen. Nadat de verordening basisregistratie personen in 

werking is getreden gebruiken wij deze als grondslag voor het beheren van onze basisregistratie 

personen. 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

Draagvlak 

n.v.t. 
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Aanpak/Uitvoering 

n.v.t. 

 

Communicatie 

Het vaststellen van de Verordening is publicatieplichtig. Na het vaststellen van de onderhavige 

Verordening wordt deze  via de daartoe geëigende weg bekend gemaakt en gepubliceerd. 

 

Financiële consequenties 

De nieuwe Verordening heeft geen financiële gevolgen. 

 

Juridische consequenties 

De Verordening- en Reglement BRP zijn de basis op grond waarvan rechtmatige gegevens-

verstrekking uit de Gemeentelijke Voorziening (GV, voorheen GBA) plaatsvindt. Op het moment 

van inwerkingtreding van de Wet BRP (6 januari 2014) vervalt de Verordening gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens 2009 die tot stand was gekomen onder het regime van de 

Wet GBA van rechtswege.  

 

Tegen het vaststellen van de Verordening en het Reglement is geen bezwaar en/of beroep 

mogelijk. 

 

WMO-aspecten 

n.v.t. 

 

Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

n.v.t. 

 

Alternatieven  

n.v.t. 

 

 

 


