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ARTIKEL 1. VERSTREKKING AAN EEN ORGAAN VAN DE GEMEENTE 

 

1. Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2. van de Wet BRP, 

kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente 

Scherpenzeel worden verstrekt, voor zover deze organen deze gegevens nodig 

hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken. 

2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1 kunnen plaatsvinden door middel van 

rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie (ad hoc verstrekkingen), door 

spontane verstrekkingen en selectie. 

3. De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie 

van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn 

vermeld in bijlagen 1.  

ARTIKEL 2. VERSTREKKINGEN AAN DERDEN 

 

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een 

ingeschrevene die ingezeten is van de gemeente Scherpenzeel en over een 

overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente 

Scherpenzeel was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan 

derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk 

belang voor de gemeente. 

2. Over een ingezetene van de gemeente Scherpenzeel kunnen gegevens uit de 

basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke 

toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt. 

3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts 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 

niet aan de verstrekking in de weg staan. 

4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op 

algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de 

echtgenoot danwel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere 

geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de 

geslachtsnaam van de echtgenoot danwel geregistreerde partner, het adres, de 

bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.  

ARTIKEL 3. AANWIJZING GEWICHTIG MAATSCHAPPELIJK BELANG EN 

CATEGORIEËN DERDEN 

 

1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden 

aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze regeling. 

2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden 

uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.  
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ARTIKEL 4. INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL 

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking 

en werkt terug tot en met 25 mei 2018. 

2. Het privacyreglement BRP van 24 april 2012 wordt hiermee ingetrokken. 

3. Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling Gegevensverstrekking 

basisregistratie personen gemeente Scherpenzeel 2018”. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders 

van 15 januari 2019. 

 

 

 

 

W.M. van de Werken    C.A.A. van Rhee – Oud Ammerveld 

secretaris     voorzitter 
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TOELICHTING 

ALGEMENE TOELICHTING 

 

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar 

organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de 

basisgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te betrekken. Burgers 

hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw 

te verstrekken bij contact met de overheid.  

 

Met ingang van 6 januari 2014 is het wettelijk kader voor de GBA vervangen door dat 

van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Onder de GBA diende het 

gemeentebestuur bij of krachtens verordening kaders te stellen voor het gebruik van 

GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan 

bepaalde derden. Op grond van de wet BRP is het verplicht kaders te stellen voor het 

verstrekken van gegevens aan derden. 

 

De wetgever laat het aan het inzicht van het gemeentebestuur 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 het gemeentebestuur meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, 

organisatie en beheer van informatievoorziening, waarvan de persoons-

informatievoorziening deel uitmaakt. De onderhavige regeling voorziet in een nadere 

invulling aan de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de 

organen van de gemeente Scherpenzeel.  

 

Deze regeling voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte 

werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente 

Scherpenzeel en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden 

verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden 

verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Scherpenzeel aan de vereisten zoals gesteld 

in de Wet BRP.  

 

De gemeenteraad heeft, bij vaststelling van de “Verordening gegevensverstrekking 

BRP 2018” op 13 december 2018, besloten de regeling van verstrekkingen aan derden 

en aan organen van de gemeente Scherpenzeel over te laten aan het college van 

burgemeester en wethouders. De regeling van de verstrekkingen aan derden heeft de 

raad gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders op grond van 

artikel 156 Gemeentewet.  

 

Deze regeling is gebaseerd op artikel 3.3. van de Wet BRP en de AVG en vloeit voort 

uit de “Verordening Basis Registratie Personen 2018”.  
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Begripsbepalingen  

 

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze regeling, zijn 

integraal overgenomen uit artikel 1 van de Wet BRP. Dit betreft de begrippen: 

basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.  

 

Basisregistratie: Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie personen, die 

vooralsnog bestaat uit centrale door het Rijk beheerd en lokale door de gemeente 

Scherpenzeel beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale 

voorzieningen opgaan in één centrale voorziening. 

 

Ingeschrevene en ingezetene: Een ingeschrevene is een persoon van wie een 

persoonslijst is opgenomen in de BRP. Dat kan ook een persoon betreffen die niet in 

Nederland woonachtig is, maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid. De 

ingezetene is de ingeschrevene die in de gemeente Scherpenzeel woont.  

 

Derde: Een derde is elke natuurlijk 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. Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente  

 

De minister van BZK verstrekt de gegevens voor de uitvoering van haar taken, gegevens 

van personen die wel in de BRP staan ingeschreven, maar niet in de gemeente 

Scherpenzeel woonachtig zijn aan de gemeente. Deze systematische verstrekking van 

gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van 

BZK voor de gemeente Scherpenzeel, op grond van artikel 3.2. wet BRP. 

 

Zolang de Wet BRP door de gemeente Scherpenzeel wordt uitgevoerd met behulp van 

systemen die al gebruikt werden onder het regime van de Wet GBA, is er geen sprake 

van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK, met 

betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Scherpenzeel heeft in dat geval zelf 

beschikking over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. 

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet 

in de gemeente Scherpenzeel woonachtig zijn, dient de gemeente Scherpenzeel het 

Autorisatiebesluit van de minister van BZK van 26 juni 2018, geldend vanaf 1 juli 2018, 

in acht te nemen. 

 

Ook voor de verstrekking aan de DDS wordt aangesloten bij dit autorisatiebesluit. 

Organen van de gemeente Scherpenzeel mogen alleen gebruik maken van de DDS 
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zoals vermeld in het autorisatiebesluit. Een overzicht van de verstrekkingen is 

opgenomen in bijlage 1.  

Artikelen 2. en 3. Gegevensverstrekking aan derden 

 

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang.  

De wetgever heeft de verstrekking van toegang tot gegevens uit de BRP aan een groot 

aantal derden al deels voorzien in de Wet BRP. Desondanks kan er sprake zijn van een 

lokale situatie die het maatschappelijk belang dient, waarin de wetgever niet heeft 

voorzien. In gevallen waarbij sprake is van gemeentelijke werkzaamheden die 

gelijktijdig het gemeentebelang en het maatschappelijk belang dienen, is de 

gemeenteraad bevoegd autorisaties aan nader te bepalen categorieën van derden te 

verlenen, voor het raadplegen van gegevens van inwoners van de gemeente 

Scherpenzeel.  

 

De verantwoordelijkheid voor de bepaling hiervan is door de gemeenteraad gedelegeerd 

aan het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 156 van de 

Gemeentewet.  

Voor de aanwijzing van werkzaamheden dienen burgemeester en wethouders een aantal 

criteria als uitgangspunt te nemen. Het moet hierbij gaan om werkzaamheden: 

- die samenhangen met een overheidstaak; 

- gericht zijn op het in stand houden van voorzieningen voor burgers waarbij 

sprake is van overheidsverantwoordelijkheid; 

- waarbij, gelet op overheidsverantwoordelijkheid, ondersteuning daarvan door 

gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen gerechtvaardigd is.  

 

Derden met schriftelijke toestemming 

Naast de toegestane verstrekking van gegevens aan derden die werkzaamheden met 

een gemeentelijk en maatschappelijk belang uitvoeren, mogen gegevens ook verstrekt 

worden aan derden, die voorafgaand schriftelijke toestemming hebben verkregen van 

de persoon waar gegevens over worden opgevraagd. 

 

Beperkte gegevensverstrekking 

Op grond van artikel 3.9. lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking van gegevens 

uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens. Dit betreft de volgende 

gegevens: de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel 

geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot dan wel geregistreerde partner, het al dan 

niet gebruiken van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, 

het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.  

Een overzicht van de verstrekkingen is opgenomen in bijlage 2.  

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel 

 

Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 25 mei 2018, te 

weten de datum waarop voldaan moet worden aan de AVG. Terugwerkende kracht ligt 
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hier voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van 

bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode 

en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk.  
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BIJLAGE 1. VERSTREKKING GEGEVENS AAN ORGANISATIEONDERDELEN VAN 

DE GEMEENTE 

 

Deze bijlage hoort bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente 

Scherpenzeel 2018 en bevat een opgave van organisatieonderdelen en de taken die 

deze uitvoeren waarvoor gegevens uit BRP kunnen worden verstrekt.  

 

Organisatieo
nderdeel 

Taak Doelomschrij
ving 

Categorie
(ën) van 
betrokke
nen 

Rechtmati
ge 
grondslag 

Soort 
verstre
kking 

gegeven
s 

Afdeling 
Gemeentewin
kel 

Jubilea 
overzichten: 50, 
60, 65 jarige 
huwelijken, 90, 
100, 100+ jarigen 

Koninklijke 
onderscheidingen 

Felicitaties van 
burgemeester 
via brief of 
persoonlijk 
bezoek. 
Voorbereiden 
verlenen 
Koninklijke 
onderscheiding
en 

Personen 
die aan 
criteria 
voldoen 

Lokale 
taak, Wet 
instelling 
Orde van 
de 
Nederlands
e Leeuw en 
Orde van 
Oranje-
Nassau 

Jaarlijks
e 
selectie 

NAW 

Afdeling 
Gemeentewin
kel 

Stembureauleden Benoeming 
leden 
stembureaus, 
instructie, 
indeling en 
uitbetaling 
vergoeding 

(Kandidaa
t) 
stemburea
uleden 

Kieswet 
(artikel E4) 

Ad hoc NAW 

Afdeling 

Gemeentewin
kel 

Uitvoering 

basisregistratie 
personen, 
Burgerlijke stand, 
reisdocumenten, 
rijbewijzen, VOG, 
naturalisatie en 
optie 

Registeren 

gegevens, 
verwerken 
mutaties en 
aanvragen 

Ingeschre

venen en 
verzoeker
s 

Wet BRP, 

paspoortwe
t, 
Reglement 
rijbewijzen, 
Rijkswet op 
het 
Nederlande
rschap 

  

Afdeling 
Gemeentewin
kel 

Dienstverlening Behandelen 
verzoeken, 
meldingen en 
aanvragen 

Ingeschre
venen 

Diverse 
gemeenteli
jke en 
wettelijke 
taken 

  

Burgemeester Bijzondere 
opneming 
psychiatrische 
ziekenhuizen 
(BOPZ) 

Opname 
personen in 
psychiatrisch 
ziekenhuis 

Op te 
nemen 
personen 

Wet BOPZ Ad hoc NAW 

Afdeling 
Gemeentewin
kel 

Uitkeringen, 
schuldhulpverlenin
g, voorzieningen 
gehandicapten, 

maatschappelijke 

Behandelen 
aanvragen, 
toekennen 
voorzieningen 

en uitkeringen. 

Aanvrager
s en 
huisgenot
en 

Participatie
wet, Wet 
Maatschap
pelijke 

Ondersteun

Ad hoc NAW 
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ondersteuning, 
zorg voor ouderen 
en jongeren 

Ondersteuning, 
participatie en 
jeugdzorg. 
Sociale 
werkvoorzienin
g 

 ing, 
Jeugdwet 

Sociale 
Recherche 

Opsporen 
strafbare feiten, 
misbruik en fraude 

Controle ter 
voorkoming en 
nemen 
maatregelen bij 
misbruik, 
plegen 
strafbare feiten 
en fraude 

betrokken
en 

Omgevings
wet, 
Participatie
wet, Wet 
maatschap
pelijke 
ondersteun
ing, 
Wajong, 
Wet BRP 

Ad hoc  

Afdeling 
Gemeentewin
kel 

gehandicaptenpark
eerkaart 

Behandelen 
aanvragen 
gehandicaptenp
arkeerkaart 

Aanvrager
s 

Gehandica
pte 
parkeerreg
eling 

Ad hoc NAW 

Afdeling 
Gemeentewin
kel 

Leerlingenvervoer 
en leerplicht 

 

Vergoeding 
kosten 
leerlingenvervo
er en regelen 
van vervoer 

Ouders, 
voogden, 
verzorgers 
van 
leerlingen, 
leerlingen 

Wet op het 
primair 
onderwijs 

Ad hoc NAW 

Afdeling 
Gemeentewin
kel/Ruimte en 
Groen 

Tijdelijke 
verhuurvergunning
, Huisvesting 

Behandelen 
van aanvragen 
voor tijdelijke 
verhuurvergun
ningen, heffen 
van leges 

Aanvrager
s en 
gemachtig
den van 
aanvrager
s 

Leegstands
wet, 
Huisvestins
gwet 

 

Ad hoc NAW 

Afdeling 
Ruimte en 
Groen 

Omgevingsvergun
ning 

Behandelen 
vergunning (via 
omgevingsloket 
ODDV) 

aanvrager
s 

Wabo, 
Woningwet
, 
Huisvesting
swet 

  

Afdeling 
Ruimte en 
Groen 

Begraafplaatsadmi
nistratie 

Registratie en 
administratie 
van de 
gemeentelijke 
begraafplaatse
n 

Rechthebb
enden en 
belangheb
benden 

Wet op de 
Lijkbezorgi
ng, 
Beheersver
ordening 
begraafpla

atsen 

Ad hoc NAW, 
overlijden
sdatum 
en -plaats 

Afdeling 
Bedrijfsvoerin
g 

Algemene 
Plaatselijke 
Verordening (APV) 

Behandelen 
vergunningen 
APV, 
winkeltijden, 
drank en 
horeca, 
kansspelen 

aanvrager
s 

APV, 
drank- en 
horecawet, 
wet op de 
kansspelen 

  

Afdeling 
Gemeentewin
kel 

Gevonden 
voorwerpen 

Registeren Personen 
die 
voorwerpe
n vinden 

Burgerlijk 
Wetboek, 
Regeling 
gevonden 
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of kwijt 
zijn 

voorwerpe
n 

Burgemeester Crisisbeheersing/r
ampbestrijding 

Registratie 
Slachtoffers 

Slachtoffer
s crisis 

Wet 
veiligheidsr
egio’s 

  

Afdeling 
Bedrijfsvoerin
g 

Registratie zaken Registratie 
zaken en 
dispensatie 
niet-openbare 
archiefstukken 

betrokken
en 

Archiefwet   

Afdeling 
Bedrijfsvoerin
g 

Gemeentelijke 
financiële 
administratie 

Innen en 
betalen 
facturen, innen 
gemeentelijke 
belastingen en 
heffingen 

Debiteure
n en 
crediteure
n 

   

Afdeling 
Bedrijfsvoerin
g 

Pensioenen 
raadsleden, 
wethouders en 
wachtgelden 
gemeentepersonee
l 

Behandelen 
aanvragen en 
registratie 

Ex-
personeel, 
ex-
raadslede
n en 
bestuurde
rs 

Pensioenfo
ndswet, 
ambtenare
nwet, 
gemeentew
et 

  

Afdeling 
Bedrijfsvoerin
g 

Ondersteuning Ondersteuning 
bij juridische 
zaken 

betrokken
en 

   

Afdeling 
Bedrijfsvoerin
g 

Ondersteuning Installeren, 
beheren en 
onderhouden 
van ICT 

Alle 
geregistre
erden 

   

Afdeling 
Gemeentewin
kel 

Gemeentelijke 
belastingen en 
heffingen 

Innen van 
belastingen en 
heffingen 

belastingpl
ichtigen 

   

 

Voor verstrekkingen aan de DDS wordt aangesloten bij besluit Autorisaties van BZK 

van 26 juni 2018, geldend vanaf 1 juli 2018. Gegevens die verstrekt worden aan de 

DDS worden alleen verstrekt ingevolge artikel 3, 5 en 6 van dit besluit en alleen de 

gegevens die genoemd worden in de bijlagen 2 tot en met 24b van dit besluit mogen 

alleen op grond van de taken behorende bij de bijlagen worden verstrekt aan de 

afnemer via de DDS. 
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BIJLAGE 2. VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN 

 

Derden aan wie gegevens worden verstrekt die werkzaamheden verrichten met ene 

gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Scherpenzeel.  

Deze bijlage hoort bij artikel 3 van de Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente 

Scherpenzeel 2018. Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van 

en met inachtneming van artikel 3.21 wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.  

 

Gewichtig maatschappelijk belang Categorie derde BRP 

Bevorderen van culturele en maatschappelijke 
vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme. 

Bibliotheken. 

 

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

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen. 

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel 
erfgoed. 

Cultuurorganisaties die een subsidie van de 
gemeente ontvangen. 

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die 
goede doelen voor de inwoners nastreven. 

Fondsverwervende organisaties met erkenning van 
het CBF. 

Maatschappelijke dienstverlening. Instellingen die genoemde werkzaamheden 
verrichten op het terrein van:  

Algemene en geestelijke gezondheidszorg. Instellingen die genoemde werkzaamheden 
verrichten op het terrein van: 

Kinderopvangwerk. Instellingen die genoemde werkzaamheden 
verrichten op het terrein van: 

Jeugdwelzijnswerk. Instellingen die genoemde werkzaamheden 
verrichten op het terrein van: 

Ouderenzorg (w.o. bejaarden-, verpleeg- en 
thuiszorg). 

Instellingen die genoemde werkzaamheden 
verrichten op het terrein van: 

Gehandicaptenzorg.  Instellingen die genoemde werkzaamheden 
verrichten op het terrein van: 

Sociale werkvoorziening. Instellingen die genoemde werkzaamheden 
verrichten op het terrein van: 

Sociaal – Juridische zorgverlening. Instellingen die genoemde werkzaamheden 
verrichten op het terrein van: 

Geestelijke en maatschappelijke zorg. Kerken in de gemeente die geen gegevens 
ontvangen via de SILA. 

Schuldhulpverlening. Schuldhulpverleningsinstanties. 

Bevorderen inburgering. Niet-gemeentelijke inburgeringsbureaus. 

Migrantenhulp. Migrantenorganisaties in de gemeente. 
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Ouderenondersteuning. Ouderenorganisaties. 

Onderlinge hulp patiënten. Patiëntenverenigingen.  

Bevorderen van sportgezondheid. Sportverenigingen en organisaties. 

Bevorderen van zelfredzaamheid. Thuiszorgorganisaties.  

Maatschappelijke of filantropische doelen. Instellingen, verenigingen en stichtingen op het 
gebied van maatschappelijke of filantropische 
doelen. 

Bevordering vrouwenwelzijn. Vrouwenorganisaties. 

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en 
tegengaan woonfraude. 

Woningcorporaties. 

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

Ziekenhuizen. 

 


