
Punt 7. : Verordening Gemeentelijke 
basisregistratie personen (BRP) 

Gemeente 
Hellendoorn 

A a n de raad 

Samenvatting: 
De gemeente vervult de rol van beheerder van persoonsgegevens over haar eigen inwoners en 
dient afnemers, zowel binnen als buiten de gemeente van die persoonsgegevens te voorzien. De 
wetgever verplicht de gemeente om in ieder geval de systematische verstrekkingen aan 
binnengemeentelijke afnemers, de bestandkoppelingen en de rechtstreekse raadplegingen van de 
eigen GBA in een verordening te regelen. Ook de verstrekkingen aan zogenoemde vrije derden 
moet in een verordening worden geregeld. Dit was al in de vorige verordening geregeld. Nadien is 
de GBAfGemeente/ijke Basisadministratie van Persoonsgegevens) aangewezen als 
Basisregistratie. Dat wil zeggen dat iedereen verplicht wordt om de NAW-persoonsgevens uit de 
GBA te halen.Daarnaast is de gemeente zelf ook afnemer van persoonsgegevens over personen 
die niet tot haar inwoners worden gerekend. (GBA-V) Deze nieuwe verordening voorziet daarin en 
daarmee voldoet de gemeente aan de vereisten zoals gesteld in de Wet gemeentelijke 
basisadministratie van persoonsgegevens (Wet GBA). 

Opdracht: 

De aanpassing van de verordening vloeit voort uit ene wettelijke verplichting. 

Aanleiding: 
De gemeente beheert de persoonsgegevens van haar eigen řnwonersfo.a. gegevens over de 
naam-adres-woonplaats, gegevens over de ouders, huwelijkgegevens) en dient afnemers, zowel 
binnen als buiten de gemeente, van die persoonsgegevens te voorzien. Bijvoorbeeld de 
Belastingdienst of de Pensioenfondsen. De wetgever verplicht de gemeente om dit in een 
verordening te regelen. De verordening moet worden aangepast omdat na 2008 de 
GBA(Gemeenteliįke Basisadministratie van persoonsgegevens) aangemerkt is als Gemeentelijke 
Basisregistratie Personen. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente en andere overheidsorganisaties 
de (NA W)persoonsgegevens moet gebruiken zoals die in de Basisregistratie Personen zijn 
vastgelegd. Daarnaast is de gemeente zelf ook afnemer van persoonsgegevens van personen die 
niet tot haar inwoners worden gerekend. (GBA-V). Bijvoorbeeld personen die hier in de gemeente 
grond of eigendom hebben en elders wonen, maar dus hier aangeslagen worden voor 
bijvoorbeeld de WOZ. Ook de verstrekkingen aan zogenoemde vrije derden moet in een 
verordening worden geregeld. 
Op grond van artikel 120a van de Wet G B A (Gemeentelijke Basis Administratie)wordt eens in de 
drie jaar een verplichte audit gehouden. Deze audit bestaat uit een inhoudelijke toets op de 
persoonsgegevens, uit een procesmatig gedeelte en uit een privacygedeelte. Op 25 en 26 maart 
2013 staat Hellendoorn op de rol om de 4

e audit te ondergaan. De laatste audit was op 28 juni 
2010 . Omdat er sinds 2010 de nodige aanpassingen I wijzigingen zijn geweest zowel in wet- en 
regelgeving alsook wijzigingen in de personele bezetting moet de verordening aangepast worden 

Doelstelling: 
De verordening BRP (Gemeentelijke basisregistratie personen) maakt deel uit van het nieuw vast 
te stellen Informatiebeveiligingsplan G B A en waardedocumenten. Na vaststellen van dit totale 
beveiligingsplan voldoen we weer aan alle wettelijke eisen. 

Mogelijke oplossingen: 
De vaststelling van genoemde verordening BRP is een eerste aanzet naar een totaal nieuw 
informatiebeveiligingsplan G B A en Waardedocumenten en in de loop van 2013 zelfs naar een 
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gemeentebreed Inforrnatiebeveiligingsplan. In dit Informatiebeveiligingsplan is alles opgenomen 
met betrekking tot de informatiebeveiliging rondom de GBA( backup-herstel-uitwijk) en de 
waardedocumenten (paspoorten-id-kaarten en rijbewijzen) 

Voorgestelde oplossingen: 
Zie hiervoor. 

Burger en overheidsparticipatie: 
n.v.t. 

Communicatie: 

Zodra zij is vastgesteld dient de verordening te worden gepubliceerd. 

Effecten meten: 

Planning: 
Er wordt naar gestreefd om het totale Informatiebeveiligingsplan G B A en waardedocumenten, 
dus inclusief Verordening BRP, voor de audit eind maart 2013 vast te stellen. 

Concept Besluit: 
Wij stellen u voor om de verordening gemeentelijke basisregistratie personen Hellendoorn 
(Verordening BRP) vast te stellen. 

Advies commissie(s): 
De commissie A B Z M stemt ermee in dat het voorstel als hamerstuk wordt voorgelegd aan de 
raad. 

Nijverdal, 22 januari 2013 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De secretaris. 

F. Diikstra M B A mevr. A.H.Raven BA, 

Nr. 12INT02856 Nijverdal, 12 maart 2013 

Bijlagen: 
Concept-verordening BRP 


