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Onderwerp 
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 
 
Inleiding 
Deze verordening omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatiehuishouding. Op 6 
januari 2014 is de Wet Basisregistratie Personen van kracht geworden, waardoor de Verordening 
2012 aangepast moet worden. In de vast te stellen verordening zijn geen wijzigingen aangebracht, 
anders dan verwijzing naar artikelen van de op 6 januari 2014 in werking getreden Wet 
Basisregistratie Personen. 
 
Beoogd effect 
Er is een actuele verordening waarin wordt bepaald dat het college van burgemeester en wethouders 
nadere regels kan stellen om gegevens te verstrekken uit de Brp. 
 
Relatie met beleidskaders 
nvt 
 
Argumenten 
1. De Raad heeft de bevoegdheid om de verordening vast te stellen 
Het college kan vervolgens nadere regels vastleggen waardoor verstrekking aan binnengemeentelijke 
afnemers mogelijk is. In het hiertoe op te stellen reglement wordt de verstrekking aan 
binnengemeentelijke 
afnemers geregeld, de toegang van deze afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden 
tussen 
de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente. 
Tevens kunnen gegevens verstrekt worden aan derden, waaronder instellingen met een bijzonder 
maatschappelijk belang. 
2. Er kunnen geen twee verordeningen naast elkaar bestaan die hetzelfde onderwerp regelen 
De verordening gegevensverstrekking Brp 2014 vervangt de Verordening basisregistratie personen 
2012. 
3. De wet Brp is op 6 januari 2014 in werking getreden 
 

Overleg gevoerd met 
n.v.t. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De verordening wordt op de wettelijke en gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
 



Financiën  
n.v.t. 
 
Juridische zaken 
De gemeente kan op actuele wijze uitvoering geven aan de wet BRP. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
n.v.t. 
 
 
 

 
Bijlage/ter inzage liggend stuk 
1. Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (96630) 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


