
          Haarlem, 20 mei 2014 

 

Aan de commissie bestuur, t.a.v. burgemeester,  

 

Inleiding. 

In de commissie bestuur is op 8 mei jl. de Verordening BRP behandeld. Daar is toegezegd een toelichtende brief 

naar de raad te sturen over de uitvoeringspraktijk en de achtergronden van de lijst met gewichtige 

maatschappelijke belangen en de daarbij behorende groepen van derden (bijlage bij de verordening).  

 

Bij de beantwoording wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de aanvraag om gegevens van een vrije derde 

(bijvoorbeeld voor een reünie) die door ons een nasporing wordt genoemd en anderzijds de aanvraag om 

gegevens van een vrije derde waarmee een maatschappelijk doel wordt gediend en door ons een selectie 

genoemd. Tijdens de behandeling in de commissievergadering liepen deze vragen en antwoorden wat door 

elkaar heen, hetgeen de duidelijkheid niet ten goede kwam. 

 

1.De nasporing. 

Dit proces is zeer eenduidig. Het gaat hier om gegevens van een of meer met name genoemde personen, waarbij 

nagenoeg nooit sprake kan zijn van een gewichtig maatschappelijk belang. Bij een nasporing is instemming van 

de ingeschrevene vereist. Verkrijgen we die niet, dan worden de gegevens niet verstrekt. 

 

2. De selectie. 

- de aanvrager geeft een nauwkeurige omschrijving van de gewenste gegevens;  

- de aanvrager geeft aan welk gewichtig maatschappelijk belang er is om de gegevens te krijgen; 

- de aanvrager geeft aan of de gegevens op een andere wijze te verkrijgen zijn; 

- de aanvrager geeft aan hoe de gegevens worden verwerkt; 

- de aanvrager geeft aan wanneer en hoe de gegevens worden vernietigd. 

Bij selecties is er een breder scala aan mogelijkheden. Voor de duidelijkheid wordt hieronder het proces 

beschreven zoals dat onder de Verordening BRP 2014 gaat gelden. Dit wijkt niet af van de huidige werkwijze. 

Allereerst wordt getoetst of het verzoek een gewichtig maatschappelijk belang dient zoals dat in de bijlage van 

de verordening is aangegeven. 

 

2.1. Geen gewichtig maatschappelijk belang 

Als de aanvrager geen gewichtig maatschappelijk belang kan aantonen, dan ontvangt de aanvrager een 

beschikking over de weigering gegevens te verstrekken. 

 



2.2. Wel een gewichtig maatschappelijk belang 

Als de aanvrager aantoont dat het gewichtig maatschappelijk belang er lijkt te zijn,  dan verzamelen wij meer 

informatie over de aard en inhoud van het onderzoek en hoe de persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast 

wordt rekening gehouden met jurisprudentie, waardoor het bijvoorbeeld niet mogelijk is gegevens over de 

nationaliteit van de ingeschrevene te verstrekken. Naar aanleiding hiervan wordt het verzoek beoordeeld. Als de 

aanvraag wordt gehonoreerd, wordt bepaald hoe de gegevens worden verstrekt en welke dat zijn. Ook wordt 

beoordeeld of gegevens worden verstrekt over ingeschrevenen die een code geheimhouding op de persoonslijst 

hebben staan.  

De gegevens worden digitaal of op papier aangeleverd. Als de gemeente echter oordeelt dat de aanvrager niet 

direct over de persoonsgegevens mag beschikken, dan verzorgt de gemeente de mailing zonder dat de gegevens 

rechtstreeks naar de aanvrager gaan. In de brief die naar de geselecteerde wordt verstuurd dient duidelijk te zijn 

opgenomen dat de gegevens niet daadwerkelijk aan de aanvrager zijn verstrekt. 

In beide gevallen wordt apart beoordeeld of de selectie gegevens moet bevatten van personen met een code 

geheimhouding op de persoonslijst. (De code geheimhouding wordt op verzoek van de ingeschrevene op de 

persoonslijst geregistreerd. Dit is een recht van de ingeschrevene dat altijd gehonoreerd moet worden. Het houdt 

in dat we nog zorgvuldiger met zijn persoonsgegevens omgaan dan gebruikelijk. Bij een nasporing wordt het 

verzoek om informatie direct afgewezen.). 

Bij een selectie worden gegevens van personen met een code geheimhouding in vrijwel alle gevallen niet direct 

geleverd aan de aanvrager. Als die gegevens toch noodzakelijk zijn voor het onderzoek van de aanvrager, dan 

wordt meestal gekozen voor de tweede optie en verzorgt de gemeente de mailing. 

 

3. De bijlage bij de Verordening BRP 2014 

De bijlage bij de verordening is in feite een ‘vertaling’ van wat er thans door het college van burgemeester en 

wethouders in het Reglement GBA is opgenomen.  In het reglement is opgenomen wie, waarvoor, welke 

gegevens kan aanvragen. Dat is in de Verordening BRP omgezet in een gewichtig maatschappelijk belang en de 

groepen van derden die gegevens kunnen aanvragen. 

Is de derde niet opgenomen in de bijlage van de Verordening BRP, dan is gegevensverstrekking in het geheel 

niet mogelijk. De bijlage bij de verordening is daarom ruim opgezet, waarmee toetsing van de aanvraag mogelijk 

wordt gemaakt. Is de derde niet in de bijlage opgenomen en het gewichtig maatschappelijk belang van 

verstrekking is aannemelijk, dan moet allereerst een nieuwe, tijdrovende procedure worden gevolgd om de 

Verordening BRP opnieuw vast te laten stellen alvorens de aanvraag te kunnen behandelen. 

 

Een nuancering in de bijlage is daar waar noodzakelijk gemaakt. Zo is bij de fondsverwervende organisaties 

toegevoegd dat zij erkenning van het CBF moeten hebben. Daarnaast is bij de categorie woningcorporaties een 

beperking gemaakt tot Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere. Daarbij is aansluiting gezocht met het convenant dat 

de gemeente met deze woningcorporaties heeft gesloten. Door het vervallen van de Wet GBA is ook het 

convenant met de woningcorporaties op 6 januari 2014 komen te vervallen. De inhoud van de bijlage van de 

Verordening BRP biedt voldoende ruimte om gegevensverstrekking aan de woningcorporaties te continueren.  

 

4. Een voorbeeld 

Het is goed met een voorbeeld te besluiten. Van de Universiteit Leiden ontvingen wij onlangs een verzoek om 

gegevensverstrekking met betrekking tot een wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van tweelingen. 



Daarbij is door de universiteit aangegeven wat het doel van het onderzoek behelst, welke brief de ouders van de 

kinderen ontvangen, welke informatiefolder de ouders ontvangen en wat er met de persoonsgegevens gebeurt. 

Met hun aanvraag heeft de universiteit het maatschappelijk belang van de verstrekking van de gegevens 

aangetoond en hebben zij aannemelijk gemaakt dat de privacy van de geselecteerden gewaarborgd is. 

Gegevensverstrekking op grond van de Verordening BRP 2014 is daarmee mogelijk.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

A.G.H.P. Jonkers 

Gegevensbeheerder BRP 


