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1. Inleiding 

Op 10 december 2013 zijn alle Nederlandse gemeenten door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties in kennis gesteld over de inwerkingtreding van de Wet 
basisregistratie personen (Wbrp) op 6 januari 2014. Deze wet vervangt de Wet gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). 

Door deze wetswijziging is de door de gemeenteraad op 17 december 2009 vastgestelde 
verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op 6 januari 2014 van 
rechtswege komen te vervallen en daarmee het reglement gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens. Een wettelijke basis voor gegevensverstrekking, zowel 
binnengemeentelijk als aan derden, ontbreekt daardoor momenteel. In de brief van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is daarom opgenomen dat 'de 
nieuwe gemeentelijke verordeningen op dit gebied op 6 januari 2014 in werking moeten 
treden'. 

2. Voorstel aan de raad 

Gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen stelt het college de raad 
voor: 
• De verordening basisregistratie personen 2014 vast te stellen, met terugwerkende 
kracht tot 6 januari 2014. 

3. Beoogd resultaat 

Voldoen aan nieuwe wettelijke regels door het vaststellen van de Verordening basisregistratie 
personen 2014, waarmee gegevensverstrekking uit de BRP geregeld is, zowel 
binnengemeentelijk als aan derden. 

4. Argumenten 

Onder de Wet GBA diende de gemeenteraad bij verordening kaders te stellen voor het 
gebruik van GBA-gegevens zowel binnen de eigen organisatie als de verstrekking van 
gegevens aan zogenaamde vrije derden. De verstrekking van gegevens aan zogenaamde vrije 
derden was gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders en dit heeft vorm 
gekregen in her reglement basisadministratie persoonsgegevens. 

Op grond van de Wbrp is de gemeenteraad alleen verplicht kaders te stellen voor het 
verstrekken van gegevens aan derden en kan de gemeenteraad het stellen van kaders voor het 
verstrekken van gegevens binnen de eigen organisatie delegeren aan het college van 
burgemeester en wethouders 

De mogelijkheid bestaat om in een gemeentelijke verordening derden aan te wijzen aan wie 
gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt. Deze bevoegdheid is overigens, net als onder 
de Wet GBA, aan bepaalde wettelijke voorwaarden gebonden. Zo kan verstrekking alleen 



plaatsvinden voor zover het betreft door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig 
maatschappelijk belang voor de gemeente. Een woningcorporatie die bijvoorbeeld 
aantoonbaar met de gemeente samenwerkt om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van 
het huisvestigingsbeleid in een gemeente, waaronder het tegengaan van woonfraude, zou 
onder deze omschrijving kunnen vallen. Er moet daarbij ook aan de andere in artikel 3.9 Wet 
BRP genoemde voorwaarden zijn voldaan. De burger kan overigens hebben aangegeven dat 
verstrekking van zijn gegevens op grond van artikel 3.9 Wet BRP niet mag plaatsvinden 
(artikel 3.21 Wet BRP). Die blijft in dat geval dan ook achterwege. Voorts kan slechts een 
beperkte gegevensset worden verstrekt. Verstrekking van gegevens op grond van artikel 3.9 
Wet BRP geschiedt rechtstreeks aan de derde die de gegevens vraagt. De bevraging door de 
derde mag daarbij niet op adres plaatsvinden maar alleen op naam. 

Deze verordening voorziet daarom 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 
Haarlem aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp. Voorheen was dit geregeld in het 
reglement GBA, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 

De voorliggende verordening basisregistratie personen 2014 voorziet tevens in de delegering 
aan het college van burgemeester en wethouders om nadere invulling te geven aan de 
verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente 
Haarlem, de zogenaamde binnengemeentelijke levering. 

Voorliggende verordening is in lijn met een modelverordening, zoals die door een extern 
bureau is gemaakt dat landelijk veel gemeenten hierin adviseert en staat in nauwe relatie tot 
het volledige informatiebeveiligingsplan BRP van de gemeente Haarlem. 

5. Kanttekeningen 

Er zijn geen financiële of personele consequenties bij dit besluit. Juridische consequentie is 
dat de gegevensverstrekking een wettelijke basis krijgt. 
Het vaststellen van de verordening moet gepubliceerd worden. 

6. Uitvoering 

Artikel 120 van de Wet GBA bepaalde dat de verordeningen die u opstelt aan het College 
bescherming persoonsgegevens moeten worden gemeld. Deze verplichting is met de 
inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen komen te vervallen. 

Het besluit van de raad inclusief de bijbehorende verordening wordt in zijn geheel 
bekendgemaakt in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) en 
daamaast aangeboden aan de afdeling Juridische Zaken voor plaatsing in de centrale 
voorziening voor de decentrale regelgeving (CVDR) op www.overheid.nl. 
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7. Bijlagen 

De verordening basisregistratie personen 2014. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de b irgameester 
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8. Raadsbesluit 

De raad der gemeente Haarlem, 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 
• De verordening basisregistratie personen 2014 vast te stellen, met terugwerkende 

kracht tot 6 januari 2014. 

Gedaan in de vergadering van 

De griffier De voorzitter 
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