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Gemeente XXXX
Onderwerp:

Verordening Basisregistratie Personen
De raad van de gemeente XXXX;
overwegende, dat het gewenst is, op grond van Wet basisregistratie personen, een verordening vast
te stellen ten behoeve van de verstrekking van gegevens uit basisregistratie personen;
gelet op de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens;

besluit:
vast te stellen: “Verordening Basisregistratie personen gemeente XXXX”
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
Deze verordening verstaat onder (in alfabetische volgorde):
a. aangehaakte gegevens: de in de Brp opgenomen gegevens die niet behoren tot de persoonslijst
of de verwijsgegevens, over één persoon in de Brp;
b. afdeling Burgerzaken: de medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de wet- en
regelgeving rond de bevolkingsadministratie;
c. afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;
d. algemene gegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid onder a van de
Wet Brp;
e. authentieke gegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 1.6 van de Wet Brp en
benoemd in artikel 2 Besluit Brp en vermeld in bijlage 1 Besluit Brp;
f. autorisatie: het verlenen van (rechtstreekse) toegang tot de persoonsgegevens;
g. beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met
de dagelijkse zorg voor de bevolkingsadministratie;
h. bevolkingsadministratie: de geautomatiseerde administratie met persoonslijsten en
verwijsgegevens aangevuld met aangehaakte gegevens;
i. binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente. Hieronder valt
tevens te verstaan door de verantwoordelijke aangewezen instanties die taken uitoefenen die door
het gemeentebestuur zijn opgelegd en/of belast zijn met de uitvoering van gemeentelijke taken;
j. Brp: basisregistratie personen;
k. 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;
l. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1.1 van de
Wet Brp in de Brp van de gemeente is opgenomen;
m. persoonslijst: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van de Wet Brp, over
één persoon in de Brp;
n. telefoonboekgegevens: de gegevens als bedoeld in artikel 3.9 lid 4 van de Wet Brp, aangevuld
met het burgerservicenummer, de indicatie geheimhouding en de onderzoeksgegevens;
o. verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;
p. verordening: de Verordening Basisregistratie personen gemeente XXXX;
q. verstrekking: het verlenen van inzage in de bevolkingsadministratie of het uit de
bevolkingsadministratie beschikbaar stellen van gegevens via papier of digitale uitwisseling;
r. Wet Brp: de Wet basisregistratie personen (Stb. 2013, 315);
s. Wet: de Wet Brp;

Artikel 2 Doel van de verbanden, toegang of verstrekking uit de
Bevolkingsadministratie
1. De bevolkingsadministratie heeft tot doel:
a. gegevens te verwerken ten behoeve van het verlenen van diensten aan burgers en het
uitvoeren van bij of krachtens wettelijke opgelegde taken;
b. gegevens te verwerken ter uitvoering van de door het gemeentebestuur opgedragen taken;
c. informatie te leveren aan afnemers en derden, slechts voor zover dezen daar recht op
hebben.
2. De aangehaakte gegevens worden uitsluitend gebruikt indien dit noodzakelijk is voor de vervulling
van gemeentelijke taken.
3. Binnengemeentelijke afnemers krijgen uitsluitend gegevens verstrekt uit de
bevolkingsadministratie voor de vervulling van hun taak en zodanig dat zij aan hun verplichtingen
krachtens de artikelen 1.7 en 2.34 van de Wet kunnen voldoen.
4. De verstrekking aan een binnengemeentelijke afnemer wordt door de beheerder vastgelegd in
een convenant.
5. Een convenant bevat in ieder geval de volgende punten:
a.
het doel waarvoor de gegevens uit de bevolkingsadministratie nodig zijn;
b.
de op deze registraties betrekking hebbende wettelijke regelingen en privacyreglementen;
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c.

een limitatieve en exacte opsomming van de benodigde gegevens.

Artikel 3 Beheer van de Bevolkingsadministratie
1. Beheerder van de bevolkingsadministratie is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder f.
2. De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:
a. (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;
b. (rechtstreekse) toegang tot de basisregistratie personen, eventueel door middel van
andere geautomatiseerde toepassingen;
c. verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen
rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen,
en dit vast te leggen in een convenant zoals bedoeld in artikel 2 lid 5.

Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot de
Bevolkingsadministratie
Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties
Op grond van artikel 3.8 van de Wet BRP, met het oog op het met elkaar in verband brengen van
verwerkingen van persoonsgegevens (volgens bijlage 1) worden algemene gegevens verstrekt, ten
behoeve van <……>.

Artikel 5 Rechtstreeks toegang tot de BRP
Rechtstreekse toegang tot de BRP hebben:

1. De beheerder.
2. Alle medewerkers van de afdeling Burgerzaken.
3. Op grond van artikel 3.8 van de Wet, binnengemeentelijke afnemers voor een goede
vervulling van hun taak.
4. Alle medewerkers, die niet werkzaam zijn op de afdeling Burgerzaken, kunnen de
beschikking krijgen over een beperkte toegang, zijnde de telefoonboekgegevens. Zij krijgen
pas toegang nadat zij de “Geheimhoudingsverklaring gebruik persoonsgegevens gemeente
XXXX” hebben ondertekend.
5. De toegang van een binnengemeentelijke afnemer met een uitgebreidere toegang dan de

telefoonboekgegevens wordt vastgelegd in een convenant.

Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers zonder
rechtstreekse toegang
1. Met inachtneming van artikel 3.5 Wet BRP worden aan binnengemeentelijke afnemers (volgens
bijlage 3) algemene- en verwijsgegevens systematisch verstrekt, ten behoeve van <……>.
2. De verantwoordelijke kan besluiten aan andere afnemers systematisch gegevens te verstrekken.

Artikel 7 Verstrekkingen onder verantwoordelijkheid van de gemeente
1. Met inachtneming van artikel 3.9, vierde lid Wet BRP kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in
artikelen 3.3 en 3.6 Wet BRP aan instanties (volgens bijlage 4) de gegevens -zoals vermeldt in
artikel 3.9, lid 4, van de Wet BRP- worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer
daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 8 Telefonische gegevensverstrekkingen aan binnengemeentelijke
afnemers
Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen op telefonisch verzoek slechts incidenteel in aantoonbaar
spoedeisende gevallen gegevens worden verstrekt indien:
a. buiten twijfel is dat het verzoek afkomstig is van een daartoe bevoegde persoon binnen de
organisatie en:
b. de gegevens nodig zijn voor vervulling van de taken.
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Hoofdstuk 3 Aangehaakte gegevens
Artikel 9 Doel van de aangehaakte gegevens
De BRP heeft voor wat betreft de aangehaakte gegevens (volgens bijlage 5) tot doel:
a. informatie te leveren aan de afdeling <Burgerzaken / Publiekszaken>;
b. de binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens voor de vervulling van taken van die
afnemers;
c. een ingeschrevene van hem betreffende gegevens te voorzien;
d. statistische informatie te leveren.

Artikel 10 Aangehaakte gegevens
1. Van ingeschrevenen kunnen in de BRP aangehaakte gegevens opgenomen zijn.
2. De verantwoordelijke kan besluiten de aangehaakte gegevens uit te breiden dan wel in te krimpen.

Artikel 11 Wijze van verkrijging
Aangehaakte gegevens in de BRP worden verkregen: <…>.

Artikel 12 Verbanden, toegang en verstrekkingen
Aan binnengemeentelijke afnemers kan toegang tot de aangehaakte gegevens worden verleend, mits
deze noodzakelijk zijn ter uitvoering van hun taken.

Artikel 13 Verwijdering van gegevens
Aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de basisregistratie verwijderd na een daartoe
strekkend besluit van de verantwoordelijke.

Artikel 14 Protocolplicht van aangehaakte gegevens
De beheerder houdt het verstrekken van aangehaakte gegevens bij, voor zover aannemelijk is dat het
achterwege laten daarvan het belang van de betrokken persoon onevenredig schaadt.

Artikel 15 Rechten van de burger
Op de aangehaakte gegevens zijn alle rechten van de burger, genoemd in de Wet Wbp, van
toepassing.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen
Artikel 16 Beveiliging
De beheerder treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de gegevens.

Artikel 17 Terugmeldplicht
1. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke
afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde
in artikel 2.34 Wet BRP en de artikelen 27 en 28 Besluit BRP.

Artikel 18 Slotbepalingen
1. Deze verordening treedt in werking op <…>.
2. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om wijzigingen in de bij deze
verordening vastgestelde bijlagen aan te brengen.
3. De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de BRP.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <…>
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De voorzitter,

<………>

<……..>
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