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Op grond van de Wet Basisregistratie Personen is iedere Nederlandse gemeente
verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, de werking
en de beveiliging van de Basis Registratie Personen en naar de verwerking van
gegevens in deze basisregistratie, voor zover het de gemeentelijke voorziening
betreft of het college verantwoordelijk is voor de bijhouding. Voor 14 februari
2022 dient het uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit
Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) te worden verstrekt.
In voorgaande jaren werd in de managementsamenvatting opgenomen of er een
score werd behaald van 90% of hoger. Dat werd als voldoende beschouwd. In de
huidige managementsamenvatting wordt niet meer expliciet opgenomen wat het
percentage is en of het resultaat al dan niet voldoende is. De score voor de BRP
kan worden afgeleid uit het aantal punten voor de domeinvragen BRP 669 op een
totaal te behalen aantal punten van 800. Daarmee scoort de BRP 84%.
Door vaststelling van de uittreksels van de resultaten van het onderzoek voldoet
de gemeente Haarlem aan de Wet Basisregistratie Personen.
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1. De uittreksels zelfevaluatie BRP vast te stellen.
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1. Inleiding
Op grond van de Wet Basisregistratie Personen is iedere Nederlandse gemeente verplicht om
jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basis
Registratie Personen en naar de verwerking van gegevens in deze basisregistratie, voor zover het de
gemeentelijke voorziening betreft of het college verantwoordelijk is voor de bijhouding. Voor 14
februari 2022 dient het uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit
Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te worden
verstrekt.
2. Besluitpunten college
- De uittreksels zelfevaluatie BRP 2021 conform bijlagen 2A en 2B vast te stellen.
3. Beoogd resultaat
Door vaststelling van de uittreksels van de resultaten van het onderzoek voldoet de gemeente
Haarlem aan de Wet Basisregistratie Personen.
4. Risico's en kanttekeningen
Er zijn geen financiële risico's. Indien de uittreksels niet worden vastgesteld door het college voldoet
de gemeente niet aan de Wet Basisregistratie Personen.
5. Uitvoering
Na vaststelling verzorgt de vakafdeling de afhandeling richting het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK).
6. Bijlagen
Bijlage 1: Management rapportage Zelfevaluatie BRP
Bijlage 2A: Uittreksel BRP-te tekenen document
Bijlage 2B: Uittreksel BRP (Ensia) – te tekenen document
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