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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stichtse Vecht 2019 vast te stellen,
onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Gegevensverstrekking basisregistratie personen
Stichtse Vecht 2014.
Samenvatting
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 in werking getreden. En
op grond van de wet Basisregistratie personen, in samenhang met de AVG, is het noodzakelijk dat
de gemeenteraad een nieuwe verordening vaststelt. Deze verordening regelt, net als de huidige
verordening, het verstrekkingenregime van persoonsgegevens (alleen nu met verwijzing naar de
AVG in plaats van de voormalige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)). De VNG heeft de
modelverording op dit en andere punten gewijzigd. Wij hebben ervoor gekozen om de
modelverordening aan te houden. De bevoegdheid die aan het college van B&W wordt gegeven voor
het vaststellen van nadere regels omtrent het interne gebruik en het verstrekken van gegevens uit de
basisregistratie personen (BRP) blijft in de nieuwe verordening ongewijzigd.
Gelijktijdig bij de vaststelling van de deze nieuwe verordening, vindt intrekking plaats van de
huidige Verordening Gegevensverstrekking basisregistratie personen Stichtse Vecht 2014.
Bijlage

gegevensverstrekking Basisregistratie
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De Verordening Gegevensverstrekking basisregistratie personen Stichtse Vecht 2014
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
De verordening beoogt, de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking en
verstrekking van gegevens uit het BRP, te waarborgen.
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
De huidige Verordening daterend uit 2014 wordt ingetrokken en de daarop gebaseerde Regeling
gegevensverstrekking BRP Stichtse Vecht 2014 wordt (na vaststelling van de nieuwe verordening)
vervangen en door B&W vastgesteld.
Argumenten
Hiermee voldoet de gemeente aan haar wettelijke plicht.
Met het vaststellen van een nieuwe verordening voldoet de gemeente Stichtse Vecht aan de
vereisten zoals gesteld in de Wet basisregistratie personen (Wbrp) en de AVG. Deze verordening is
gelijk aan het model van de VNG en geeft ten opzichte van huidige verordening geen nieuwe
bevoegdheden.
Gebruik van BRP-gegevens is aan de beoordeling van de gemeenteraad.
De wetgever laat het al dan niet functioneel toepassen van het gebruik maken van gegevens
uit de BRP, aan de beoordeling van de gemeenteraad over. Informatievoorziening met inbegrip van
persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de
gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanwege dit
belang is het noodzakelijk dat de gemeenteraad kaders stelt voor het beleid, de organisatie en het
beheer van deze informatievoorziening.
De verordening voorziet erin dat het college door een Regeling gegevensverstrekking BRP nadere
invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de BRP aan de organen van de gemeente en
derden in de gemeente Stichtse Vecht.
Verstrekkingen aan organen van de gemeente
Deze verordening stelt de kaders voor de werkwijze van het autoriseren van binnengemeentelijke
afnemers die voor de uitvoering van hun taken persoonsgegevens uit de BRP nodig hebben. Ook de
wijze van verstrekken van de gegevens wordt daarin meegenomen. Denk daarbij aan:
- Rechtstreekse inzage
- Systematische verstrekkingen
- Telefonische verstrekkingen
- Technische koppelingen en verbanden met andere verwerkingen
Verstrekkingen aan derden.
Deze verordening stelt de kader voor de werkwijze van het autoriseren van derden, die
werkzaamheden
verrichten met een groot maatschappelijk belang voor de gemeente en de maatschappij en bij de
uitvoer hiervan gegevens uit de BRP nodig hebben. Daarbij valt te denken aan:
- Ouderenzorg
- Gehandicaptenzorg

Basisregistratie
Juridisch gezien is er sprake van één Basisregistratie Personen, die vooralsnog bestaat uit
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Kanttekeningen

gegevensverstrekking Basisregistratie

Deze verordening stelt ook de kaders voor de werkwijze van het autoriseren van overige derden die
bij de uitvoer hiervan gegevens uit de BRP nodig hebben. Daarbij valt te denken aan:
- Kinderopvang
- Werkvoorziening
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centrale door het Rijk beheerde en lokale door gemeenten beheerde voorzieningen.
Ingeschrevene en ingezetene
Een ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de BRP. Dat kan ook
een persoon betreffen die niet in Nederland woonachtig is, maar wel een relatie heeft met de
Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die in de gemeente Stichtse Vecht woont.
Derde
Een derde is elke natuurlijk persoon, niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke
rechtspersoon, die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is
bekleed.
Communicatie
Na besluit zal de verordening via Overheid.nl bekend gemaakt worden.
Financiën, risico’s en indicatoren
Dit voorstel heeft geen verandering in de financiën, risico’s en of indicatoren tot gevolg.

5 november 2019
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

gegevensverstrekking Basisregistratie
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Gemeentesecretaris
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Raadsbesluit
Onderwerp
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2019
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering

Agendanummer

17 december 2019
Commissie

Registratie nummer

3 december 2019

Z/19/154744-VB/19/94632

1 Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie
Personen Stichtse Vecht 2019
Wetstechnische informatie
Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie

Gemeente Stichtse Vecht

Officiële naam
regeling

Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stichtse
Vecht 2019

Citeertitel

Verordening gegevensverstrekking BRP SV 2019

Vastgesteld door

Gemeenteraad

Onderwerp

algemeen/milieu/openbare orde en veiligheid/maatschappelijke zorg en
welzijn/bestuur en recht/ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer/financiën
en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling: geen
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP)
Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)
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Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
Geen

gegevensverstrekking Basisregistratie

1.
2.
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerkingtreding

Terugwerkende
kracht t/m

Datum
uitwerkingtreding

-. -. 2019

Betreft

Voortzetting
huidige regeling in
een nieuw jasje

Datum
ondertekening
Bron
bekendmaking
www.stichtsevecht.nl

Kenmerk
voorstel
Beleid

Tekst van de regeling
Intitulé
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stichtse Vecht 2019
De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019;
gehoord de werksessie van 26 november 2019;
gelet op de artt. 3.8 lid 1en 3.9 lid 2 Wet BRP;
gelet op de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU
2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG);

2 besluit:
vast te stellen de
“Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stichtse Vecht 2019”
Artikel 1

Verstrekken aan organen van de gemeente

Artikel 2
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1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsgegevens uit de
basisregistratie voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.
2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:
a. rechtstreekse inzage
b. systematische verstrekkingen
c. telefonische verstrekkingen
d. technische koppelingen en verbanden met andere verwerkingen

gegevensverstrekking Basisregistratie

2.1.1
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1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig art. 3.9 Wet BRP op verzoek
van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:
a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie
gegevens worden verstrekt, of
b. de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.
2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b. vindt enkel plaats voor zover
deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde van de derde en het belang of
de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschreven niet aan de verstrekking in de weg
staan.
3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:
a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten
behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en
b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor de verstrekking van gegevens uit
de basisregistratie.
2.1.2

Artikel 3

Intrekken oude verordening

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.
2. De verordening Gegevensverstrekking basisregistratie personen Stichtse Vecht 2014
vastgesteld op 30 september 2014 wordt ingetrokken.
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie
Personen Stichtse Vecht 2019.

Stichtse Vecht, 17 december 2019
Griffier

Voorzitter

gegevensverstrekking Basisregistratie
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Origineel besluit is ondertekend

