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Onderwerp 
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Albrandswaard 2014 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 met 
terugwerkende kracht tot 6 januari 2014. 
 
Inleiding 
De Wet Gemeentelijke Basisadministratie Personen is op  6 januari 2014 vervangen door de Wet 
Basisregistratie Personen (Wet BRP). Dit heeft als gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor 
de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet. Dit vereist een technische aanpassing 
van de Verordening Gegevensverstrekking. De Raad heeft de bevoegdheid de Verordening vast te 
stellen en geeft het College van B&W de bevoegdheid om nadere regels te stellen inzake 
gegevensverstrekking. Deze nadere regels zullen vóór 1 januari 2015 worden vastgelegd in de 
Regeling verstrekkingen BRP 2014 derden en organen door B&W.  Een exemplaar zal de Raad, na 
vaststelling, worden aangeboden ter kennisname. 
 
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 Basisregistratie Personen. 
 
Relatie met beleidskaders 
nvt 
 
Argumenten 
1. De grondslag voor verstrekking van persoonsgegevens is door invoering van de Wet BRP 
gewijzigd, waardoor aanpassing van de Verordening Verstrekking Persoonsgegevens noodzakelijk is. 
 
2.  Zonder actuele, geldige Verordening kunnen geen gegevens uit de basisregistratie personen van 
Albrandswaard worden verstrekt. 
 
Overleg gevoerd met 
nvt 
 
Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De verordening wordt op de wettelijke en gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 
 
Evaluatie/monitoring 
nvt 
 
Financiën  
nvt 
 
  



Juridische zaken 
De gemeente kan op actuele wijze uitvoering geven aan de wet BRP. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
nvt 
 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Verordening Verordening Basisregistratie Personen Albrandswaard 2014 (75449) 
2. Besluit Vaststellen Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2014 (75459) 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


