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Verordening basisregistratie personen 2014

Schiermonnikoog, 9 oktober 2014

Aan de Gemeenteraad
Inleiding
De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door de Wet
basisregistratie personen (Wbrp) vervangen. Dit heeft 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 GBAgegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op
grond van de Wbrp is de gemeenteraad verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens
aan derden.
Argumenten
Wettelijke verplichtingen
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
persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke
dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het
noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor 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 basisregistratie personen aan de organen van
de gemeente Schiermonnikoog.
Verordening
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 Schiermonnikoog aan de vereisten zoals gesteld in
de Wbrp.
Voorgesteld besluit
de Verordening basisregistratie personen 2014 vast te stellen.
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