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Gevraagde beslissing:
De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Langedijk 2014 vast te
stellen

Aanleiding/vraagstelling:
Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar
organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basis gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken.
Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens
opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.
De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door de
Wet basisregistratie personen (W brp) vervangen. Tot deze vervanging werd half december
2013 besloten. Op dat moment diende n alle daarop gebaseerde modelverordeningen en
reglementen nog gemaakt te worden. Vaststelling van de nu voorgestelde verordening kan
dan ook alleen maar achteraf plaats vinden

Onder de GBA diende de gemeenteraad bij verordening kaders te stellen voor het gebruik
van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en voor de verstrekking van gegevens aan
zogenaamde vrije derden. Op grond van de Wbrp is de gemeenteraad alleen nog verplicht
om voor het verstrekken van gegevens aan derden kaders te stellen. Voor het overige is de
systematiek min of meer onveranderd gebleven, alleen de terminologie is veranderd.
De onderhavige Verordening voorziet er in dat ons college nadere invulling geeft aan de
verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de or ganen van de
gemeente Langedijk en dat uw raad de aanwijzing doet van door derden verrichte
werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en van de
categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan
gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente
Langedijk aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp.
Deze verordening heeft geen veranderingen tot gevolg v oor de wijze waarop wij gegevens
verstrekken aan de gemeentelijke organen en aan de derden met gewichtige maatschappelijke belangen.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Geen

Financiële aspecten:
Niet van toepassing

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:

Autorisaties raadplegen persoonsgegevens van de diverse taakvelden

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
alle raadpleegautorisaties

Zuid-Scharwoude, 27 mei 2014
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014, nummer 51;
gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 Wet basisregistratie personen en W et bescherming
persoonsgegevens,

besluit:

de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Lan gedijk 2014 vast te
stellen
Artikel 1: Verstrekkingen aan organen van de gemeente
Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens
uit de basisregistratie, voor zover dit bepaald is bij nadere regeling van het college.
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 uit de
basisregistratie verstrekken 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 lid.
2. Verstrekking als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, 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 .
3. De raad wijst aan (bijlage 1):
a. de werkzaamheden met een gewichtig m aatschappelijk belang voor de gemeente,
ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt; en
b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van
gegevens uit de basisregistratie.
Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel
Deze Verordening treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.
Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen Langedijk 2014.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
raadsvergadering van
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde
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Bijlage 1
behorend bij artikel 2 Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen Langedijk 2014
Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van
artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding.
Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke
vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisch.

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en
cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden
verrichten op het terrein van maatschappelijke
dienstverlening in de gemeente Langedijk

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Bevorderen inburgering

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het
terrein van algemene en geestelijke
gezondheidszorg in de gemeente Langedijk
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het
terrein van kinderopvangwerk in de gemeente
Langedijk
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het
terrein van jeugdwelzijnszorg in de gemee nte
Langedijk
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het
terrein van ouderzorg in de gemeente Langedijk
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het
terrein van gehandicaptenzorg in de gemeente
Langedijk
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het
terrein van sociale werkvoorziening in het
verzorgingsgebied.
Instellingen die werkzaamheden verrichten op het
terrein van sociaal en juridische zorgverlen ing.
Schuldhulpverleningsinstanties ten behoeve van
inwoners van de gemeente Langedijk
Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente Langedijk

Bevorderen van sportgezondheid

Sportorganisaties waarmee de gemeente Langedijk
contacten onderhoudt tot het bevorderen van de
sportgezondheid

Bevorderen van de zelfredzaamheid
Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en
tegengaan woonfraude

Thuiszorgorganisaties
Woningcorporaties en -verenigingen

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en
innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van
een volkenrechtelijke organisatie dat in de
verstrekking van gegevens voorziet.

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of
organisatie gevestigd in een land buiten de
Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of
organisatie gevestigd in een land binnen de
Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld
sociale zekerheid

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint
Maarten) en het Caribisch deel van Nederland
(Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

De uitvoering van pensioenregelingen

Pensioenfondsen, beroepspensioenfondsen, de
Stichting Notarieel Pensioenfonds en premie pensioeninstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van
de Wet op het financieel toezicht.

Kinderopvangwerk

Jeugdwelzijnswerk

Ouderenzorg
Gehandicaptenzorg

Sociale werkvoorziening

Sociaal - Juridische zorgverlening
Schuldhulpverlening

Verzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de
Pensioenwet.
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De stichting, bedoeld in artikel 2 van de Wet
privatisering FVP.
De uitvoering van een regeling inzake vervroegd
uittreden

De stichtingen met als doel het toekennen van een
uitkering aan personen wegens vervroegd
uittreden.

De uitvoering van een spaarregeling die is gericht op
een uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening

Ondernemingsspaarfondsen als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onderdeel d, van de Pensioen- en
spaarfondsenwet, zoals de Pensioen- en
spaarfondsenwet luidde op de dag voorafgaand aan
de inwerkingtreding van de Pensioenwet.

Het overeenkomstig een wettelijke regeling aanbieden
en uitvoeren van zorgverzekeringen

Zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de
Zorgverzekeringswet.

Het uitvoeren van bevolkingsonderzoek

Een rechtspersoon die van Onze Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een vergunning
heeft verkregen voor het verrichten van een
bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 3, eerste
lid, van de Wet op het bevolkingsonderzoek.

Gerechtelijke werkzaamheden

Een derde die uit hoofde van ambt of beroep
gewoonlijk met de hiervoor genoemde werkzaam heden is belast.

Het uitvoeren van de taken, bedoeld in artikel 21b,
tweede lid, van de Wet maatschappelijke
ondersteuning

Een steunpunt huiselijk geweld als bedoeld in
artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke
ondersteuning, niet zijnde een overheidsorgaan

Toelichting
Algemeen
Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waa ronder de gemeenten en haar
organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de
basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te
betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregi stratie bekende
gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.
De wetgever vervangt met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door
de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Voor de zeer korte termijn heeft dit als gevolg,
dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA -systemen aangepast moet worden aan
de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie
hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.
Onder de GBA diende de gemeenteraad bij verordening kaders te stellen voor het gebruik
van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan
zogenaamde vrije derden. Op grond van de Wbrp is de gemeenteraad nog slechts verplicht
kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.
De wetgever laat het aan het inzicht van de gemeenteraad over, om dit al dan niet voor het
intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen.
Informatievoorziening, waaronder persoonsinfo rmatie, heeft zich ontwikkeld tot een
volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfs -voering
volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de
gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt v oor beleid, organisatie en beheer van de
informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt.
De onderhavige Verordening voorziet er in dat het college van burgemeester en wethouders
nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basis-registratie personen
aan de organen van de gemeente Langedijk.
Deze Verordening voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte
werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en van de
categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan
gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente
Langedijk aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp.
Begripsbepalingen
De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn
integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie,
ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie pe rsonen, die vooralsnog bestaat uit
centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de
loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale
voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de
basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel
een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die
zijn woonplaats heeft in de gemeente Langedijk.

Derde
Een derde is 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.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente
De Wet basisregistratie personen maakt het mogelijk dat de kaders voor verstrekking
binnen de ambtelijke organisatie in handen worden gelegd van het college, dit maakt de
bedrijfsmatige beheersing ervan eenvoudiger. Dit artikel voorziet in die overdracht.
Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een gro ot aantal derden al
voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin
de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om
werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een g emeentebelang
aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over
inwoners van de gemeente Langedijk. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te
bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.
In bijlage 1, die onderdeel uitmaakt van de vast te stellen verordening, staat een overzicht
van de werkzaamheden met een maatschappelijk belang dat samenvalt met een
gemeentebelang en de categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werk -zaamheden
uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan
een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkrege n van
degene over wie gegevens worden gevraagd.
Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel
De Verordening BRP, waarmee deze Verordening kan worden geciteerd, treedt in werking
op de dag dat de wet Wbrp inwerking treedt. Gelet op de korte invoerings -termijn, is het
noodzakelijk deze Verordening met terugwerkende kracht vast te stellen.

