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Samenvatting
Op 6 januari 2014 is de Wet basisregistratie personen (BRP) in werking getreden. Door de
inwerkingtreding van deze wet vervallen automatisch alle verordeningen en reglementen die
tot stand zijn gekomen onder het regime van de Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (Wgba).
Om een adequate grondslag te bieden voor het verstrekken van gegevens moet een nieuwe
verordening vastgesteld worden.

Beslispunten
De Raad besluit de Verordening basisregistratie personen met terugwerkende kracht tot 6
januari 2014 vast te stellen.

Inleiding
Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar
organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de
basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te
betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende
gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.
De wetgever vervangt met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door
de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Voor de zeer korte termijn heeft dit 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 en/of niet in Nederland woonachtig zijn.
Onder de GBA diende de gemeenteraad bij verordening kaders te stellen voor het gebruik
van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan
zogenaamde vrije derden. Op grond van de Wbrp is de gemeenteraad nog slechts
verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden. (artikel 3.9 Wet
BRP)
De wetgever laat het aan het inzicht van de gemeenteraad over, om dit al dan niet voor het
intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening,
waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel,
waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn
geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het
algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening,
waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt.

-2De onderhavige Verordening voorziet er in dat het college van burgemeester en wethouders
nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen
aan de organen van de gemeente Asten.
Deze Verordening voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte
werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en van de
categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan
gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente
Asten aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp.
Op het moment van inwerkingtreding van de Wet BRP vervalt de verordening BRP die tot
stand was gekomen onder het regime van de Wet GBA. Tot dat een nieuwe Verordening
BRP van kracht is, is het in beginsel niet toegestaan om gegevens te verstrekken. Het late
tijdstip van bekendmaking van de inwerkingtredingsdatum van de Wet BRP is er de oorzaak
van dat niet eerder aan u een voorstel tot vaststelling van de Verordening BRP kon worden
gedaan. In de tijd die ligt tussen de twee verordeningen, zijn de verstrekkingen van
gegevens doorgegaan. Door het verlenen van terugwerkende kracht aan een regeling
worden de in die regeling voorziene rechtsgevolgen gerekend te zijn ingetreden vanaf een
nader aangeduid tijdstip voorafgaande aan de inwerkingtreding van die regeling. Daarmee
kunnen dus de verstrekkingen gedaan in het interim tussen de twee Verordeningen
(achteraf) worden 'gelegaliseerd'. Er zijn geen cruciale inhoudelijke wijzigingen aangebracht
(ten opzichte van de huidige Verordening BRP), waardoor de terugwerkende kracht niet op
noemenswaardige weerstand hoeft te stuiten. Bovendien is in de onderhavige Verordening
geen sprake van strafbaarstelling van zaken.

Wat willen we bereiken
1. Wetgeving
De gemeentelijke regelgeving aanpassen conform de nieuwe wetgeving.
2. Vervallen Verordening BRP
Door de inwerkingtreding van de Wet BRP vervallen automatisch alle verordeningen en
reglementen die tot stand zijn gekomen onder het regime van de Wet GBA.
3. Gegevensverstrekking
De grondslag voor het verstrekken van gegevens wordt gewaarborgd.
Wat gaan we daarvoor doen
De inwerkingtreding van de Wet BRP heeft aanvankelijk slechts beperkte gevolgen voor
onze procedures. Het betreft met name tekstuele en inhoudelijke aanpassingen aan de
gemeentelijke regelgeving, zoals de legesverordening, de Verordening BRP 2010, het
Privacyreglement BRP 2010 en de Beheerregeling. Tevens worden verwijzingen naar
artikelen uit de Wgba (in bv teksten op de website, formulieren etc.) aangepast.
Na vaststelling van de Verordening wordt deze via de afdeling Communicatie
bekendgemaakt. Tevens zal de vastgestelde verordening worden aangeboden aan het
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Mogelijke Alternatieven
Geen (betreft wettelijke verplichting)
Risico’s
Niet alle artikelen uit de wet treden meteen in werking
Omdat de technische voorzieningen voor een landelijke basisregistratie nog niet klaar is,
zijn niet alle artikelen uit de wet meteen van kracht. Dit is acceptabel.

-3Er zijn een groot aantal overgangsbepalingen
Omdat niet alle artikelen van de wet BRP meteen van kracht zijn, zijn er
overgangsbepalingen opgenomen om de grondslag voor het uitoefenen van de wet te
waarborgen.
De verordening BRP 2010 vervalt al voordat de nieuwe verordening BRP is vastgesteld
Dit is acceptabel omdat de VNG adviseert de nieuwe verordening met terugwerkende kracht
in te laten gaan, op de datum van de inwerkingtreding van de wet.
De gegevensverstrekking aan organen van de gemeente wordt binnen de wet aan het
college van burgemeester en wethouders overgelaten.
Om duidelijkheid over de inhoud van de te verstrekken gegevens en te bepalen aan welk
orgaan verstrekt mag worden, is het belangrijk een privacyreglement BRP vast te stellen.
Tevens vloeit uit de wet voort dat het college functies moet aanwijzen ten aanzien van het
beheer van de systemen. Deze zijn vastgelegd in de Beheerregeling BRP.
Gegevensverstrekking na vervallen verordening BRP
Er zijn geen cruciale inhoudelijke wijzigingen aangebracht (ten opzichte van de huidige
verordening), waardoor de terugwerkende kracht hier niet op noemenswaardige weerstand
hoeft te stuiten. Bovendien is in de onderhavige Verordening geen sprake van
strafbaarstelling van zaken.
Wat mag het kosten
n.v.t.
Bijgaand treft u aan:
-

Raadsbesluit.

Voor u ligt ter inzage:
-

Verordening basisregistratie personen
Privacyreglement BRP
Beheerregeling BRP
Brief VNG over de modelverordening
Advies van de commissie.
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