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Onderwerp
Verordening Basisregistratie Personen

Beslispunten
De verordening basisregistratie personen vaststellen

Inleiding
De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA 
vervangen door dat van de Wet basisregistratie personen (Wbrp). De huidige gemeenten 
Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen werken tot 1 januari 2019 met een actuele 
verordening basisregistratie personen. Deze verordening kan niet zonder meer gelden 
voor de nieuwe gemeente West Betuwe. Daardoor is er geen wettelijke grondslag meer 
voor de gemeentelijke gegevensverstrekkingen uit de basisregistratie personen. Daarom 
moet een nieuwe verordening voor de gemeente West Betuwe worden vastgesteld. 

In de vast te stellen verordening is geregeld dat de raad het college van burgemeester 
en wethouders aanwijst voor verstrekkingen aan derden en aanwijzing van de 
categorieën derden met een gewichtig maatschappelijk belang. Deze categorieën 
derden zijn geharmoniseerd met de drie her in te delen gemeenten ten opzichte van de 
vorige drie afzonderlijke verordeningen. Verstrekken aan derden gebeurt in de praktijk 
slechts enkele keren per jaar. In deze gevallen worden geen gegevens over personen 
uitgewisseld, maar draagt de gemeente zorg voor verzending naar de geselecteerde 
adressen.

Besluitgeschiedenis
N.v.t.

Beoogd effect
Als U deze verordening vaststelt voldoen we aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp. 
Het college van burgemeester en wethouders mag invulling geven aan hoe we omgaan 
met verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de interne 
organisatie. Daarnaast is de gemeente verplicht jaarlijks een zelfevaluatie te doen en in 
dat kader verplicht om een actuele verordening te hebben. Bij onvoldoende score in de 
zelfevaluatie is het Ministerie verplicht dit te melden bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens

Argumenten
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1.1 De oude verordeningen voldoen niet aan de huidige regelgeving volgens de 
Wbrp. 
Door vaststelling van de nieuwe verordening voldoen wij aan de eisen die het 
Ministerie ons oplegt ten aanzien van een zelfevaluatie en lopen wij minder risico 
beneden de norm  te scoren.

Kanttekeningen
1.1.Vooruitlopend op 1 januari 2019.

De continuïteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering zijn afhankelijk van 
gegevens uit de basisregistratie personen. Daarnaast zouden verstrekkingen aan 
derden, die deze gegevens ook in hun bedrijfsprocessen nodig hebben, 
onmogelijk zijn. De 3 her in te delen gemeenten dienen daarom voor de feitelijke 
herindelingsdatum de Verordening basisregistratie personen voor West Betuwe 
vast te stellen.

Duurzaamheid
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Uitvoering
N.v.t.

Planning
Zie communicatie.

Evaluatie
N.v.t.

Communicatie
De vastgestelde verordening basisregistratie personen 2019 moet worden gepubliceerd 
om in werking te kunnen treden. Deze publicatie vindt zo spoedig mogelijk na 
vaststelling plaats conform de procedure zoals die op dit moment geldt. Na vaststelling 
en publicatie wordt de verordening ter kennisname gebracht aan het College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

N.v.t.
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Burgemeester en wethouders van West Betuwe

De secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van de Stuurgroep West Betuwe van 4 december 2018,  

besluit:

de verordening basisregistratie personen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 2 januari 2019, nummer 16

de griffier,                                  de voorzitter,
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