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Onderwerp:  Vaststelling verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 

 

Gevraagd besluit: 

Vaststelling van de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014; 

 

Publiekssamenvatting 

De minister van BZK heeft besloten om in 2014 de Wet GBA (gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens) te vervangen door de Wet BRP (basisregistratie persoonsgegevens). 

Iedere gemeente behoort op grond van de nieuwe Wet basisregistratie personen een verordening 

gegevensverstrekking basisregistratie personen vast te stellen waarin de juridische kaders worden aangegeven 

voor het verstrekken van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen van Den Helder aan organen 

(gemeentelijke afdelingen) en aan derden. 

De verstrekking van persoonsgegevens was eerder geregeld in de verordening GBA van 22 oktober 2007 maar 

omdat die verordening nog gebaseerd is op oude wetgeving (Wet GBA) dient deze vervangen te worden door 

een nieuwe verordening. 

 

Inleiding 

De aanleiding is het in werking treden van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Hierin is in artikel 3.8 

en 3.9 bepaald dat bij of krachtens gemeentelijke verordening er regels gesteld moeten worden voor de 

verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan organen van de gemeente en aan derden.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Rechtmatig persoonsgegevens verstrekken uit de basisregistratie personen van Den Helder. 

 

Kader 

Artikel 3.2, 3.8 en 3.9 Wet basisregistratie personen 

 

Argumenten 

De wetgever heeft  de Wet gemeentelijke basisadministratie personen (Wet GBA) vervangen door de Wet 

basisregistratie personen (Wet BRP).  Dit heeft als gevolg dat het bestaande gemeentelijk kader voor 

verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen, de verordening gemeentelijke basisadministratie 

personen van 2007, vervangen moet worden door een nieuwe verordening gebaseerd op de nieuwe Wet BRP.  

Op grond van de Wet GBA kon het gemeentebestuur bij verordening kaders vaststellen voor het gebruik van 

GBA gegevens binnen de eigen organisatie én de verstrekking van gegevens aan zogenaamde vrije derden. 

Op grond van de Wet BRP is het gemeentebestuur nu verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van 

gegevens aan derden op grond van artikel  3.9 Wet BRP. 

Daarnaast is het belangrijk dat er vanuit oogpunt van efficiency snel en flexibel kan worden ingespeeld op de  

voortdurend wisselende behoefte aan persoonsinformatie. De voorgestelde verordening voorziet hier dan ook in 

doordat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens 

uit de basisregistratie personen aan organen van de gemeente Den Helder en nadere regels over de 

verstrekkingen aan derden en aan organisatieonderdelen van de gemeente vastlegt in een reglement. 

Eveneens voorziet de verordening in delegatie aan het college voor de aanwijzing van:  

1. Derden die  werkzaamheden verrichten  voor de gemeente met een gewichtig maatschappelijk belang, zoals 

ouderenzorg of maatschappelijk werk en 

2. De categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Op grond van artikel 2k  van de Referendumverordening Den Helder 2012 wordt een referendum niet gehouden 

over verordeningen. 
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Financiële consequenties 

Het betreft hier de formalisering en modernisering van de bestaande praktijk van gegevensverstrekking. Er zijn 

geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

De verordening wordt na vaststelling gepubliceerd in de openbare kennisgeving en de centrale regeling op 

www.overheid.nl en wordt opgenomen in het losbladig register van verordeningen. 

 

Realisatie 

Na vaststelling van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Den Helder en het 

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen  voldoet de gemeente aan de vereisten zoals 

gesteld in de Wet BRP en is hiermee ook BRP audit proof. 

De verordening wordt na vaststelling evenals de hierop gebaseerde reglementen aangemeld bij het College 

bescherming persoonsgegevens. 

 

 

 

Den Helder, 26 augustus 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 

 
  

 

Loco-secretaris 

drs. M.J. van Dam - Gravestijn CCMM 
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