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Voorgesteld raadsbesluit

1) De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014 vast te
stellen.
2) De Verordening gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens Velsen 2010 in te
trekken.
3) Het besluit onder 1 en 2 met terugwerkende kracht in werking te laten per 6 januari 2014.
Samenvatting

Het college heeft de nieuwe verordening ‘gegevens verstrekking basisregistratie personen 2014’
aan de raad voorgelegd. De Wet basisregistratie personen (BRP) trad op 6 januari 2014 in werking.
Onder de nieuwe wet verandert het regime voor het verstrekken van gegevens niet, maar het is wel
nodig om een nieuwe verordening vast te stellen omdat er anders geen grondslag is voor
verstrekkingen
Aanleiding

Het in werking treden van de wet basisregistratie personen. Sinds 1994 werd het kader gevormd
door de wet gemeentelijke basisadministratie (GBA). Maar een adequaat functionerende
basisadministratie is per definitie geen statische aangelegenheid. Voortdurend moet worden
ingespeeld op bestuurlijke, maatschappelijke, juridische en technische ontwikkelingen en daar uit
voortvloeiende nieuwe eisen voor een correcte registratie van persoonsgegevens door de overheid
vandaar dat er een geheel nieuwe wet is geschreven. De aanleiding daartoe is met name terug te
voeren op een tweetal ontwikkelingen; de technische modernisering van de GBA en het feit dat
naast gegevens over personen die met een adres in Nederland zijn ingeschreven (de ingezetenen)
straks ook gegevens bijgehouden zullen worden over niet-ingezetenen.
Programma

11
Kader

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet basisregistratie personen (BRP).
Beoogd doel en effect van het besluit

Door het vaststellen van deze verordening is er een juridische grondslag voor het verstrekken van
persoonsgevens.
Directe maatschappelijke consequenties

n.v.t.
Argumenten

De gemeente dient uitvoering te geven aan de Wet basisregistratie personen (BRP).

1

Onderdeel van deze wettelijk plicht is het juist organiseren van verstrekkingen van
persoonsgegevens. Hiertoe moet een verordening worden vastgesteld. Het in werking treden van
de wet BRP is een aantal keer uitgesteld, maar is sinds 6 januari 2014 is de wet van kracht.
Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 6 januari 2014, te weten de
datum waarop de Wet BRP in werking trad en de Wet GBA en de Verordening gemeentelijke
basisadministratie Velsen 2010 vervielen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen gedaan in de
periode tussen 6 januari en de inwerkingtreding van deze verordening alsnog een adequate
grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier in 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
zoals deze voorheen onder de Wet GBA plaatsvond.
Inspraak, participatie etc.

n.v.t.
Alternatieven

n.v.t.
Risico’s

n.v.t.
Financiële consequenties

n.v.t.
Uitvoering van besluit

Deze verordening treedt in werking op 16 april 2014, en werkt terug tot en met 06 januari 2014.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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