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RAADSVOORSTEL 

19R.00760 

 

 

 

 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  12 november 2019 

Portefeuillehouder(s): Burgemeester Molkenboer 
Portefeuille(s):   
Contactpersoon:  A. van der Lit 
Tel.nr.: 8758 E-mailadres: lit.a@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Woerden 2019 

 

Samenvatting: 
Met dit voorstel wordt een geactualiseerde Verordening gegevensverstrekking basisregistratie 
personen (BRP) vastgesteld. Met deze geactualiseerde Verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen voldoet de gemeente  aan de vereisten zoals gesteld in de Wet 
basisregistratie personen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 

  . 
 

Gevraagd besluit: 
 

Vaststellen Verordening gegevensverstrekking BRP Woerden 2019 

  
  

Inleiding  

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

 

 In 2014 is de huidige Verordening basisregistratie personen (BRP) vastgesteld. In deze verordening 

wordt o.a. aan het college van B&W de bevoegdheid verleend om verstrekking van gegevens uit de 

basisregistratie binnen de gemeente en aan derden te regelen. Met ingang van 25 mei 2018 is de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Dat betekent dat in de 

hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. In deze AVG zijn de belangrijkste regels 

voor de omgang met persoonsgegevens geregeld, die dus ook voor Nederland gelden. De Wet 
Bescherming persoonsgegevens, één van de grondslagen voor de Verordening BRP 2014, is met de inwerkingtreding  
van de AVG komen te vervallen. Als gevolg van de nieuwe AVG is een aantal 
technische aanpassingen in de Wet Basisregistratie personen (die het gebruik van 

persoonsgegevens regelt) opgenomen. Bestaande regels op het terrein van de privacy zijn 

inhoudelijk grotendeels gehandhaafd 

    
  
 

Participatieproces  
 

Met een geactualiseerde Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen voldoet de  
Gemeente aan de vereisten zoals gesteld in de Wet basisregistratie personen en de AVG. Dit voorstel is besproken met 
Burgerzaken, Juridische Zaken en de functionaris gegevensbescherming. 
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Wat willen we bereiken? 

 

Met een geactualiseerde Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen voldoet de gemeente  aan  
de vereisten zoals gesteld in de Wet basisregistratie personen en de AVG. 

  
 

Argumenten 

 

 

 1. Deze verordening is nodig voor een rechtmatige verstrekking van persoonsgegevens. 
Op grond van artikel 3.8 van de wet BRP is de gemeenteraad verplicht kaders te stellen voor het 
intern gebruik van gegevens uit de BRP. Informatievoorziening met inbegrip van persoonsinformatie 
heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening 
en bedrijfsvoering volledig afhankelijk is geworden. Vanwege dit belang is het noodzakelijk dat de 
gemeenteraad meer algemene kaders stelt voor het beleid, de organisatie en het beheer 
van deze informatievoorziening.  
De nu vast te stellen verordening voorziet erin dat het college van burgemeester en wethouders 
nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de BRP aan de organen van de 
gemeente. De nieuwe verordening voorziet ook in de werkwijze voor het autoriseren van derden, die 
werkzaamheden verrichten met een groot belang voor de gemeente en de maatschappij en bij de 
uitvoering hiervan toegang tot de gegevens uit de BRP nodig hebben. 
 

2. De nieuwe verordening is inhoudelijk gewijzigd. 
Inhoudelijk is de nu voorliggende verordening op een enkel onderdeel aangescherpt ten opzichte 
van de oude verordening uit 2014. Bij artikel 3 is toegevoegd, dat “werkzaamheden met een 
gewichtig maatschappelijk belang” nader is omschreven. 
Er zijn lokale maatschappelijke belangen die samenvallen met een gemeentebelang, waarbij de 
gemeente bevoegd is om voor werkzaamheden ten behoeve hiervan gegevens te verstrekken (bv. 
door de gemeente gesubsidieerde instellingen met een niet-commercieel doel). 
 

3. De nieuwe Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen wordt in een later stadium 
vastgesteld door het College van B&W. 
De bevoegdheid tot verstrekking van gegevens aan derden is door de raad gedelegeerd aan het 
college (zie artikel 3 van de Verordening). Daarom zal na vaststelling van de nu voorliggende 
Verordening een nieuwe Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2019 ter 
vaststelling aan het college worden aangeboden. 
  
 

 

 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

N.v.t. 

 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 



Pagina 3 van 3 

 

Het voorstel heeft geen financiële gevolgen. 
 

 

 

Communicatie 

Nadat uw raad heeft besloten, wordt de nieuwe Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2019 op de wettelijk 
voorgeschreven wijze bekendgemaakt. 
  
 

Vervolgproces 

     
 

Bevoegdheid raad: 
 

De artikelen 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet; de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en 

tweede lid, van de Wbrp en de artikelen 40 en 41 van het Besluit basisregistratie personen. 
 

  
 

Bijlagen: 
1. Raadsbesluit 19R.00754 

 

 

 

 

  
  
 

 

De indiener: College van burgemeester en wethouders 

 

 



RAADSBESLUIT  

19R.00754  
 

  

  

Onderwerp:  Vaststellen Verordening gegevensverstrekking BRP Woerden 2019 

  

 
 

De raad van de gemeente W oerden;  
 
 

gelezen het voorstel d.d. 12 november 2019 van: 
- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet en de artikelen 3.2, 3.8 en 3.9 van de Wet 
basisregistratie personen (Wet BRP) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);  

 

b e s l u i t: 
 

Vast te stellen ‘de Verordening gegevensverstrekking BRP Woerden 2019’: 
 
Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente 
Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in 
artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens 
uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Woerden. 
  
Artikel 2: Verstrekkingen aan derden 

1. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een 

ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Woerden en over een overledene die op 

het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Woerden was, gegevens uit de 

basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in 

artikel 3. 

2. Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente 

Woerden gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande 

schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt. 

3. De verstrekking als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vindt slechts plaats voor zover 

deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en 

het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de 

verstrekking in de weg staan. 

4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene 

gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel 

geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik 

door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde 

partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de 

bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden. 

  
Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden 

1. 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 verstrekking van gegevens uit 

de basisregistratie. 

 

2. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen 

de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand 

houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij 

anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning 

daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is. 

  
Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt 

terug tot en met 25 mei 2018. 

2. De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Woerden 2014,   

vastgesteld op 25 juni 2015 wordt hiermee ingetrokken. 

3. Deze Verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie 

Personen Woerden 2019.  

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

  
De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 
De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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