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gegevensverstrekking in Commissie Bestuur en Maatschappij van 24 februari 2014 

Tijdens de behandeling van het RVS en RBS Verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen, in de raadscommissie Bestuur en Maatschappij op maandag 24 
februari 2014, zijn vragen gesteld. 
Het college heeft aangegeven op de gestelde vragen schriftelijk te reageren, zodat het 
Presidium van de raad op 4 maart 2014 kan beslissen of het RVS ter besluitvorming op de 
agenda van de raadsvergadering van 10 maart 2014 wordt gezet. Na bespreking en 
vaststelling, is de hieronder geformuleerde reactie op de vragen via de Griffie aan het 
Presidium voor te leggen. 

1. 
Wat is de reden dat de variant van de door de raad aan het college te delegeren 
verordeningsbevoegdheid betreffende gegevensverstrekking is gekozen? 
De VNG heeft twee varianten voorgesteld. Variant 1. Integrale raadsverordening die de 
gegevensverstrekking door het college volgens een bij de verordening behorende bijlage 
regelt. 
Variant 2. Een kader raadsverordening die de bevoegdheid tot gegevensverstrekking aan 
het college overdraagt. Het college regelt bij verordening die binnen de kaders van de 
raadsverordening en de wet Brp past de gegevensverstrekking. 
Variant 2 past in de ogen van het college goed binnen de bestuurlijke verhoudingen en taken 
van raad en college. Deze taakverdeling is ook gehanteerd bij de uitvoering van de 
voorgaande en nu vervallen Wet gemeentelijke basisregistratie en de Verordening 
Gemeentelijke Basisadministratie (Leiderdorp 2006) 

De gegevensverstrekking uit de (oude) gemeentelijke bevolkingsadministratie en nu vanuit 
de centraal geregelde Basisregistratie personen kan een groot aantal uitvoerende 
handelingen betreffen. Bovendien kan er naar aanleiding van ontwikkelingen binnen 
beleidsterreinen die gemeente aangaan, reden zijn om na te gaan en te beoordelen, of en 
hoe gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen nodig is. Dat kan het college 
binnen de gestelde kaders van de Wet Brp en de raadsverordening, in de college 
verordening /nadere regeling uitwerken. 

2. 
Deze vraag betreft het verzoek om in de raadsverordening in artikel 1. Verstrekkingen aan 
organen van de gemeenten en artikel 2. Verstrekkingen aan derden, de bewoordingen van 
de Wet Brp, de artikelen 3.8 en 3.9, over te nemen. 
Aan dat verzoek is tegemoet te komen door van artikel 1., lid 1. als volgt aan te vullen en een 
tweede lid toe te voegen. 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente 



1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt overeenkomstig artikel 3.8 van 
de Wet basisregistratie personen, aan een orgaan van de gemeente gegevens uit de 
basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college. 

2. Het college verstrekt slechts die gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling 
van de taak van de betreffende organen. 

3. 
In artikel 3, lid 3, van de raadsverordening wordt de aanwijzing door B&W in de college 
verordening/de nadere regeling, geregeld van: 
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. 

De vraag is welke categorieën het college wil gaan aanwijzen. 

Het college inventariseert op dit moment de werkzaamheden met een gewichtig 
maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de 
basisregistratie personen kunnen worden verstrekt. Tot nu betrof het de volgende 
werkzaamheden: 
a. ouderenzorg 
b. maatschappelijk werk 
c. jeugdwelzijnswerk 
d. brandweer 
e. woningbouwcorporaties 
f. niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen. 
In verband met de 3D operatie wordt nagegaan welke werkzaamheden toegevoegd moeten 
worden of een gewijzigde beschrijving nodig hebben. In de college verordening wordt dan 
een geactualiseerde beschrijving opgenomen. 

Ten aanzien van de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van 
gegevens uit de basisregistratie ging het tot nu toe om : 
a. door de gemeente gesubsidieerde instellingen met een niet-commercieel doel; 
b. instellingen of organisaties ten behoeve van ouderenzorg, maatschappelijk werk, 

jeugdwelzijnswerk, brandweer, woningbouw, begraven of cremeren. 
Ook hierbij geldt dat in verband met de 3D operatie en het gemeentelijke subsidiebeleid 
wordt nagegaan hoe tot een geactualiseerde beschrijving van categorieën van derden kan 
worden gekomen. Hierbij geldt uitdrukkelijk dat de derden betrokken zijn bij vormgeving en 
uitvoering van aspecten van gemeentelijke beleidsterreinen en dat inzicht in welke 
ingeschrevenen daarbij betrokken zijn en te betrekken zijn, van belang is voor de 
maatschappelijke doorwerking van het gemeentelijke beleid via de aan te wijzen instellingen 
en organisaties. 
Daarbij zal worden nagegaan in hoeverre voorafgaande toestemming van de betrokken 
ingeschrevenen, ook in afstemming met de mogelijke beperkingen die vanuit de Wet 
bescherming persoonsgegevens, overweging verdient. 
Daarmee wordt voor de ingeschrevenen ook duidelijk onder welke beperkende voorwaarden 
gegevensverstrekking aan bepaalde ir stellingen en organisaties mogelijk is. 


