
Modelverordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 
 

Leeswijzer modelbepalingen 
[…] of bijvoorbeeld [verstrekkingswijze]= door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2, 
derde lid (variant 1), onder a. 
[iets EN/OF iets] = door gemeente te kiezen, zie bijvoorbeeld artikel 2, eerste lid, onder b. 
[iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel 1, tweede lid. 
[(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente, zie bijvoorbeeld artikel 2, derde lid 
(variant 1), onder a. 
Combinaties zijn ook mogelijk, zie bijvoorbeeld artikel 1, tweede lid. 

 
De raad van de gemeente [naam gemeente];  
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];  
gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie 
personen; 
gezien het advies van de [naam commissie]; 
besluit vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen [naam 
gemeente en eventueel jaartal]: 
 
Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente  
Variant 1 
1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan dat een orgaan 
van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald in bijlage 1. 
Variant 2 
1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de 
basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college. 
 
[2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking: 

a. [verstrekkingswijze];  
b. [verstrekkingswijze];  
c. [verstrekkingswijze];  
d. [verstrekkingswijze].] 

  
Artikel 2. Verstrekkingen aan derden 
1.Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet 
basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de 
basisregistratie personen als: 

a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie 
gegevens worden verstrekt, of 
b. de verstrekking in overeenstemming is met [het derde en vierde lid (bij variant 1) OF het 
bepaalde krachtens het derde lid (bij variant 2)]. 

2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b,1 vindt enkel 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. 
 
Variant 1 
3. Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve 
waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, zijn: 

                                                   
1
 Op 17 december is deze verwijzing aangepast; daarvoor werd er verwezen naar het eerste lid in den brede. 



a. [… (ouderenzorg)]; 
b. [… (maatschappelijk werk)]. 

4. De volgende categorieën van derden komen in aanmerking voor verstrekking van gegevens uit de 
basisregistratie: 

a. [… (door de gemeente gesubsidieerde instellingen met een niet-commercieel doel)]; 
b. [… (landelijke instellingen, stichtingen en verenigingen met een CBF-keurmerk)]. 

 
Variant 2 
3. 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. 

 
Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking op [datum][, en werkt terug tot en met 9 december 2013].  
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie 
personen [naam gemeente en eventueel jaartal].  
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum]. 
  
De voorzitter,  
De griffier,  



 
Bijlage 1 bij artikel 1 
  
NB Dit betreft een voorbeeld van hoe de bijlage eruit zou kunnen zien. Als bij artikel 2 voor variant 1 
gekozen wordt, dan dient deze onderdeel te zijn van de verordening zoals deze door de raad wordt 
vastgesteld. Als voor variant 2 gekozen wordt, ligt het voor de hand dat het college ervoor kiest het 
op een vergelijkbare manier te regelen. 
 

Categorie 
gegevens 

Gegeven Orgaan van de gemeente    

  Leerplicht WWB APV Omgevings-

vergunning 

Belas-

tingen 

ABS 

Gegevens over de 

burgerlijke staat 

Geslachtsnaam  X X X X X x 

 Voornamen X X X X X x 

 Adellijke titel of 

predicaat 

X X X X X x 

 Geboortedatum X X X X X x 

 Geboorteplaats X X    x 

 Geboorteland of 

 - gebied 

X X    x 

 Geslacht X X X X X x 

 Gesl nm ouders X X    x 

 Voornm ouders X X    x 

 Adellijke titel of 

predicaat ouders  

X X    x 

 Geslacht ouders X X    x 

 Geb datum ouders X X    x 

 Geb plaats ouders X X    x 

 Aanduiding 

huwelijk/GP 

X X    x 

 Geb land of  

-gebied ouders 

X x    x 

 Datum huwelijk of 

geregistreerd 

partnerschap 

X X    x 

 Plaats huwelijk of 

geregistreerd 

partnerschap 

X X    x 

 Land of gebied 

huwelijk of gereg 

partnerschap 

X X    x 

 Huwelijksontbin-

ding of ontbinding 

geregistreerd 

partnerschap en 

reden daarvan, 

dan wel 

nietigverklaring 

huwelijk of gereg 

partnerschap 

X X    x 

 Datum ontbinding X X    x 



/ nietigverklaring 

huwelijk of gereg 

partnerschap 

 Plaats ontbinding 

/ nietigverklaring 

huwelijk of gereg 

partnerschap 

x X    x 

 Land of gebied 

ontbinding/ 

nietigverklaring 

huwelijk of 

geregistreerd 

partnerschap 

x X    X 

 Geslachtsnaam 

echtgenoot/geregi

streerd partner of 

eerdere 

echtgenoten 

/geregistreerde 

partners 

X X    X 

 Voornamen 

echtgenoot/geregi

streerd partner of 

eerdere 

echtgenoten 

/geregistreerde 

partners 

X X    X 

 Adellijke titel of 

predicaat 

echtgenoot/geregi

streerd partner of 

eerdere 

echtgenoten 

/geregistreerde 

partners 

X X    X 

 Geslacht 

echtgenoot/geregi

streerd partner of 

eerdere 

echtgenoten 

/geregistreerde 

partners 

X X    X 

 geboortedatum 

echtgenoot/geregi

streerd partner of 

eerdere 

echtgenoten 

/geregistreerde 

partners 

X X    X 

 geboorteplaats 

echtgenoot/geregi

streerd partner of 

eerdere 

X x    X 



echtgenoten 

/geregistreerde 

partners 

 Geboorteland of -

gebied 

echtgenoot/gereg

istreerd partner 

of eerdere 

echtgenoten 

/geregistreerde 

partners 

x x    x 

 Geslachtsnaam 

kinderen 

X x    x 

 Voornamen 

kinderen 

X X    x 

 Adellijke titel of 

predicaat 

kinderen 

X X    x 

 Geboortedatum 

kinderen 

X X    x 

 Geboorteplaats 

kinderen 

X x    x 

 Geboorteland of-

gebied kinderen 

X X    x 

 Overlijdensdatum X X X X X x 

 Plaats overlijden  x    x 

 Land of gebied 

overlijden 

 X    x 

 Datum ingang 

rechtsgeldigheid 

gegevens 

X X X X X x 

 Datum 

beëindiging 

rechtsgeldigheid 

gegevens 

X X X X X x 

Gegevens over 

curatele 

Curatele X X    x 

 Datum ingang 

rechtsgeldigheid 

curatele 

X X    x 

 Datum 

beëindiging 

rechtsgeldigheid 

curatele 

x X    x 

Gegevens over 

het gezag dat 

over de 

minderjarige 

wordt 

uitgeoefend 

Gezag door 1 

ouder 

X X    x 

 Gezag door 2 

ouders 

X X    X 



 

 Gezag door een 

derde  

X     X 

 1 of 2 derden, 

dan wel tijdelijke 

of voorlopige 

voogdij 

X     X 

 Geslachtsnaam, 

voornamen, 

adellijke titel of 

predicaat en het 

BSN van de ouder 

of ouders die 

gezag uitoefenen 

X     X 

 Datum ingang 

rechtsgeldigheid 

X     x 

 Datum 

beëindiging 

rechtsgeldigheid 

X     x 

Gegevens over de 

nationaliteit 

Nationaliteit of 

nationaliteiten, 

dan wel een 

aanduiding dat 

de betrokkene 

geen nationaliteit 

bezig, of een 

aanduiding dat 

de nationaliteit 

van de 

betrokkene niet 

kan worden 

vastgesteld  

 X    X 

 De aantekening 

dat op grond van 

artikel 17 van de 

Rijkswet op het 

Nederlanderscha

p is vastgesteld 

dat de 

betrokkene niet 

de Nederlandse 

nationaliteit 

bezit 

 X    X 

 De aantekening 

dat de 

betrokkene op 

grond van de Wet 

betreffende de 

positie van 

Molukkers als 

Nederlander 

behandeld wordt 

 X    X 

 Datum ingang  x    X 



rechtsgeldigheid 

 Datum 

beëindiging 

rechtsgeldigheid 

 x    X 

Gegevens in 

verband met het 

verblijfsrecht van 

de vreemdeling 

De aantekening 

in verband met 

het verblijfsrecht 

x x    x 

 Datum ingang 

verblijfsrecht 

X x    X 

 Datum 

beëindiging 

verblijfsrecht 

X x    X 

 Datum 

mededeling 

gegeven 

X x    X 

Gegevens over de 

bijhoudingsgeme

ente en het adres 

in die gemeente 

alsmede over het 

verblijf in 

Nederland en het 

vertrek uit 

Nederland 

bijhoudingsgeme

ente 

X x x x x X 

 Datum aanvang 

adreshouding in 

de gemeente 

X x x x x X 

 Functie van het 

adres 

X x x x x X 

 Straatnaam en zo 

nodig deel van 

een gemeente   

X x x x x X 

 Huisnummer X x x x x X 

 Aanduiding bij 

huisnummer 

X x x x x X 

 Letter bij 

huisnummer 

X x x x x X 

 Toevoeging bij 

huisnummer 

X x x x x X 

 Lokatiebeschrijvi

ng en zonodig 

deel van een 

gemeente 

X x x x x X 

 Postcode X x x x x X 

 Datum aanvang 

adreshouding 

X x x x x X 

 Datum aanvang 

verblijf in 

Nederland 

X x x x x x 

 Vorig land of 

gebied van 

verblijf 

X x x x x X 



 Datum vertrek uit 

Nederland 

X x x x x X 

 Volgend land of 

gebied van 

verblijf 

X x x x x X 

 Eerste adres van 

verblijf in het 

volgend land of 

gebied van 

verblijf 

X x x x x X 

Gegevens over 

het 

burgerservicenum

mer van de 

ingeschrevene 

BSN X X x x x X 

 Datum van kracht 

worden BSN 

X X x x x X 

 Datum 

beëindiging BSN 

x x x x x X 

Gegevens over de 

burgerservicenum

mers van de 

ouders, de 

echtgenoot van 

wel de 

geregistreerde 

partner, de 

eerdere 

echtgenoten of 

eerdere 

geregistreerde 

partners en de 

kinderen 

BSN ouder  x    x 

 BSN 

echtgenoot/gereg

istreerd partner 

 X    X 

 BSN eerdere 

echtgenoot 

 X    X 

 BSN eerdere 

geregistreerde 

partner 

 X    X 

 BSN kind  X    X 

 Data van kracht 

worden BSN 

 X    X 

 Data beëindiging 

BSN 

 x    x 

Gegevens over 

het gebruik door 

de ingeschrevene 

van de 

geslachtsnaam 

van de 

echtgenoot, de 

eigen 

geslachtsnaam  

(E) 

X X X X X X 



geregistreerde 

partner, de 

eerdere 

echtgenoot of de 

eerdere 

geregistreerde 

partner 

 Geslachtsnaam 

echtgenoot, 

geregistreerde 

partner, eerdere 

echtgenoot of 

eerdere 

geregistreerde 

partner (P) 

X X X X X x 

 Geslachtsnaam 

echtgenoot, 

geregistreerde 

partner, eerdere 

echtgenoot of 

eerdere 

geregistreerde 

partner vooraf 

aan de eigen 

geslachtsnaam 

(V) 

X x X X X x 

 Geslachtsnaam 

echtgenoot, 

geregistreerde 

partner, eerdere 

echtgenoot of 

eerdere 

geregistreerde 

partner volgend 

op de eigen 

geslachtsnaam 

(N) 

X X X X X x 

 Datum ingang van 

het gegeven over 

het naamsgebruik 

X x X X X x 

 Datum 

beëindiging van 

het gegeven over 

het naamsgebruik 

X X X X X x 

Gegevens die 

noodzakelijk zijn 

in verband met 

de uitvoering van 

de Kieswet 

Aanduiding 

omtrent het 

Europees 

kiesrecht 

      

 Datum verzoek of 

mededeling 

Europees 

kiesrecht 

      



 Einddatum 

uitsluiting 

Europees 

kiesrecht 

      

 Aanduiding 

omtrent de 

uitsluiting van 

het kiesrecht 

      

 Einddatum 

uitsluiting 

kiesrecht 

      

Gegevens die 

noodzakelijk zijn 

in verband met 

de uitvoering van 

de Paspoortwet 

Soort Nederlands 

reisdocument  

      

 Documentnr 

Nederlands 

reisdocument 

      

 Datum van 

verstrekking 

Nederlands 

reisdocument 

      

 Autoriteit die het 

Nederlands 

reisdocument 

heeft verstrekt 

      

 Datum einde 

geldigheidsduur 

Nederlands 

reisdocument 

      

 Datum 

inhouding/vermis

sing Nederlands 

reisdocument 

      

 Aanduiding 

inhouding/vermis

sing Nederlands 

reisdocument 

      

 Signalering mbt 

verstrekking of 

inhouding 

Nederlands 

reisdocument 

      

 Datum ingang 

rechtsgeldigheid 

gegeven 

      



Toelichting 
 
NB Deze toelichting is geschreven met de (mogelijke) keuzes die in de Modelverordening 
gegevensverstrekking basisregistratie personen gemaakt zijn in gedachte. Als een individuele 
gemeente op punten andere keuzes maakt, dan sluit deze toelichting mogelijk niet aan. Wel kan deze 
uiteraard als basis dienen voor een door de gemeente zelf op te stellen toelichting. Bovendien worden 
enkel die bepalingen behandeld die verdere toelichting behoeven. Voor een goed beeld dient deze 
modelverordening in samenhang met de hierbij behorende ledenbrief gelezen te worden. 
 
Algemeen 
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 [citeertitel gemeentelijke 
verordening GBA] 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 deze 
verordening); en 
-derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 3 van deze verordening). 
 
Begripsbepalingen  
De begripsbepalingen uit de Wbrp werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze 
verordening verstaan onder:  
- basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 [van de Wbrp]; 
- derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke 
rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed; 
- ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen; 
- overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 2° 
een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed; 
- persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, [van de 
Wbrp] over één persoon in de basisregistratie. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente  
Variant 1 
Met dit artikel wordt het college opgedragen gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan 
gemeentelijke organen, voor zover dat is bepaald in de bijlage bij deze verordening. Daarbij geldt de 
voorwaarde dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van 
de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp). In de bijlage is bepaald 
welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de verschillende gemeentelijke organen 
verstrekt krijgen. De gegevens worden verstrekt door het college, al dan niet systematisch. 
 
Variant 2 
Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te 
verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke 
gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende 
gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan 
niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn 



voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de 
Wbrp). 
 
NB Als ervoor gekozen is om in het tweede lid de mogelijke verstrekkingswijzen aan te geven, dan kan 
ervoor gekozen worden om deze in de toelichting nader te duiden met enkele voorbeelden. 
 
Artikel 2. Verstrekkingen aan derden 
Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens 
worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend 
plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:  

 als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie 
gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of 

 ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk 
belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp).  

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent 
beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste 
lid. Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat 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 (zie het tweede lid). 

 
Variant 1 
De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit 
de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen 
voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, zijn aangewezen in het derde, respectievelijk 
het vierde lid. 
 
Variant 2 
De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit 
de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen 
voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college aangewezen (zie het 
derde lid). 
 
[Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel 
Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 9 december 2013, te weten de 
datum waarop de Wbrp in werking trad en de Wgba en de [citeertitel GBA-verordening] vervielen. 
Hiermee wordt aan de verstrekkingen gedaan in de periode tussen 9 december en de 
inwerkingtreding van deze verordening alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende 
kracht ligt hier in voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van 
bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de 
verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk (zoals deze voorheen onder de Wgba 
plaatsvond).] 
 


