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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
94806 

Raadsvoorstel: 
99423 

Portefeuillehouder: 
Harald Bergmann 

     
   Paraaf controller: Akkoord 
   Datum Paraaf Rob van der Stoel 19-4-2011 

11:55:20 
 
Onderwerp 
Vaststellen Verordening BRP 
 
Geadviseerde beslissing: 
Vast te stellen de Verordening Gemeentelijke BasisRegistratie Personen 

 
Samenvatting: 
Deze verordening omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatiehuishouding met 
ingang van 1 januari 2010. Vanaf genoemde datum moeten alle overheidsorganen die 
persoonsgegevens verwerken, deze gegevens verstrekken uit de gemeentelijke basisadministratie 
personen. De burger heeft sinds 1 januari 2010 het recht om bij contacten met de overheid niet 
telkens opnieuw de al van hem of haar in de basisadministratie opgenomen persoonsgegevens te 
hoeven verstrekken. Dit wil zeggen dat men erop moet kunnnen vertrouwen, dat de uit de GBA 
geleverde gegevens inhoudelijk correct zijn. 

 
 
Proces: 
Na vaststelling van de Verordening door uw raad zal het college het Privacyreglement en de 
Beheerregeling vaststellen. Daarna kan het volledige Digitale Beveiligingshandboek worden 
vastgesteld door het college. 
 
 
Doel van de basisregistratie personen: 
In deze wettelijk verplichte Verordening wordt het beheer van persoonsgegevens gewaarborgd en de 
wijze van verstrekken vastgelegd. 
 
 
 
Betrokken belangen: 
Bij het niet vaststellen van deze Verordening wordt niet voldaan aan de wettelijke plicht  tot het 
hebben van een Verordening waarbij op de juiste wijze met de persoonsgegevens wordt omgegaan. 
 
 
Scenario's: 
De Verordening BRP (BasisRegistratiePersonen) maakt samen met het Privacyregelement 
Gemeentelijke Basisregistratie Personen  onderdeel uit van het 'Digitaal beveiligingsplan GBA en 
waardedocumenten'. Dit plan bevat documenten die voorzien in de wettelijke eisen ten aanzien van 
informatiebeveiliging en privacybeheer. Het plan wordt getoetst tijdens de driejaarlijkse verplicht uit te 
voeren GBA-audit in het vierde kwartaal 2011. Voor een succesvol verloop van deze audi dient 
(ondermeer) de Verordening BRP te worden vastgesteld. 
 
Bij het niet vaststellen van deze Verordening wordt niet voldaan aan de wettelijke plicht  tot het 
hebben van een Verordening waarbij op de juiste wijze met de persoonsgegevens wordt omgegaan. 
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Scenariokeuze en resultaat: 
 
Het plan wordt getoetst tijdens de driejaarlijkse verplicht uit te voeren GBA-audit in het vierde kwartaal 
2011. Voor een succesvol verloop van deze audit dient (ondermeer) de Verordening BRP te worden 
vastgesteld. 
 
 
Communicatie: 
de Verordening zal gepubliceerd worden op de in de gemeente gebruikelijke wijze. 
 
 
Kosten: 
Er zijn geen financiële consequenties. 
 
 
Evaluatie en controle: 
De controle wordt  getoetst door de driejaarlijkse verplicht uit te voeren GBA-audit die dit jaar 
plaatsvindt in het vierde kwartaal. 

 
 

 
Poortugaal, 17 mei 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 
 

 
 

 

           
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


