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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Verordening 

gegevensverstrekking 

basisregistratie personen 

Leiderdorp 2014 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leiderdorp 2014 
vaststellen. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet 

basisregistratie personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet 

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken; 

daardoor is bovendien de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie  

( Leiderdorp 2006 ) vervallen.  

De mogelijkheid die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking van 

gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wbrp echter 

overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan. 

 

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en 

wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners 

van de eigen gemeente aan: 

-organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp,  

  zie artikel 2 van de verordening); en 

-derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 3 van de verordening). 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de  

           Verordening Gemeentelijke Basisadministratie ( Leiderdorp 2006 )  

           De SP71 gemeenten hebben in overleg met SP71 Service-eenheid Juridische   
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            Zaken, de ontwerp verordening besproken en ambtelijk afgestemd.  Na vaststelling   

            van de Verordening en is het college bevoegd de nadere regeling  

            gegevensverstrekking op te stellen.   

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

In het  kader van de modernisering van de door de overheid opgelegde   

registratie verplichtingen, is na de basisregistratie adressen en gebouwen, de  

basisregistratie  personen in bewerking.  

Het college zal uitvoering geven aan in de Verordening toe te kennen 

bevoegdheden in een nadere regeling gegevensverstrekking Basisregistratie 

personen.   

Deze concept regeling zal na vaststelling van de Verordening worden opgesteld.  

De concept regeling wordt afgestemd op komende 3D taak overdrachten, die als  

werkzaamheden met een gewichtig  maatschappelijk belang voor de gemeente zijn 

aan te merken en waarbij gegevensverstrekking  aan de orde kan zijn.   

  

2 Beoogd effect 

Voldoen aan de Wet basisregistratie personen die op 9 december 2013 in werking is  

getreden. Regulering van de gegevensverstrekking tussen overheidsorganen, en   

gegevensverstrekking aan maatschappelijke organisaties en derden. Het college dient  

een nadere regeling vast te stellen waarin is bepaald welke gegevens uit de  

basisregistratie personen kunnen worden verstrekt.  

        
 

3 Argumenten 

De Wbrp vormt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen die  zich op het  terrein 

van de Nederlandse bevolkingsadministratie voordoen. De belangrijkste daarvan zijn: de 

technische modernisering van de basisregistratie, de uitbreiding van de basisregistratie 

met de opname van gegevens over niet-ingezetenen, de verbetering van de kwaliteit van 

de basisregistratie en van de dienstverlening en de vermindering van de administratieve  

lasten in verband met de basisregistratie.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Wet Basisregistratie personen.    
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5 Duurzaamheid 

n.v.t 
 

6 Communicatie en participatie 

      Voortzetten bestaande werkwijze ten aanzien van binnengemeentelijke   

       gegevensverstrekking en gegevensverstrekking aan derden volgens het door het college   

       op te stellen Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie personen.    

 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t  

 

8 Evaluatie 

Naar aanleiding van de volledige invoering van de Wet Basisregistratie personen, door het  

Ministerie van Binnenlandse Zaken.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
-- VNG Brief aan de leden, Lbr. 13/096, Modelverordening gegevensverstrekking Basisregistratie    
   Personen, d.d. 7 november 2013  
-- RBS Verordening gegevensverstrekking Basisregistratiepersonen Leiderdorp 2014 
 


