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Voorstel
Vastellen van de Verordening gegevensverstrekking uit de Basisregistratie
Personen (BRP).

Samenvatting
Het college stelt de raad voor om de aangepaste Verordening
gegevensverstrekking uit de Basisregistratie Personen vast te stellen. Op grond
van de Wet BRP is de gemeenteraad verplicht kaders te stellen voor het
verstrekken van persoonsgegevens van inwoners van Terschelling aan derden.
Met de invoering van de AVG op 25 mei 2018 zijn er tekstuele wijzigingen
noodzakelijk in de huidige verordening.

Toelichting
Sinds 1 januari 2010 zijn overheden verplicht om bij de verwerking van
persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA) te betrekken. De wetgever vervangt met ingang van 25
mei 2018 het wettelijk kader van de Wet bescherming persoonsgegevens voor de
AVG. Dit heeft tot gevolg, dat het bestaande privacy kader van de verordening
aangepast moet worden aan deze Europese verordening.
Op grond van de Wet Basis Registratie Personen (hierna BRP) is de
gemeenteraad verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan
derden.
De wetgever laat het al dan niet toepassen van het intern gebruik maken van
gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) aan de beoordeling van de
gemeenteraad over. Informatievoorziening met inbegrip van persoonsinformatie,
heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke
dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk is geworden. Vanwege
dit belang is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer algemene kaders
stelt voor het beleid, de organisatie en het beheer van deze informatievoorziening.
De verordening BRP voorziet erin 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 Terschelling.
Deze verordening voorziet ook in de werkwijze voor het autoriseren van derden,
die werkzaamheden verrichten met een groot belang voor de gemeente en de
maatschappij en bij de uitvoer hiervan toegang tot de gegevens uit de
Basisregistratie personen nodig hebben. Daarmee voldoet de gemeente
Terschelling aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

Historie

2

Regels over gegevensverstrekkingen van burgers zijn er al sinds er een registratie
bestond. De huidige verordening BRP is op 22 april 2014 vastgesteld.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
De gemeente Terschelling werkt volgens de AVG. De Verordening moet nu
worden vastgesteld.

Belang voor toerisme/samenleving/economie
De rechten van de burger blijven hiermee gewaarborgd.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.

Communicatie/interactiviteit
Na vast stellen van de Verordening, maken wij het besluit op gebruikelijke wijze
bekend.

Advies van de raadscommissie
-

Ter inzage liggende stukken
-

De conceptverordening BRP inclusief toelichting.
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