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Raadsbesluit Verordening basisregistratie personen 
Veldhoven 2021 
 
volgnummer : 21.002 
datum raad : 9 februari 2021 
agendapunt :  
onderwerp : Vaststellen Verordening basisregistratie personen 

Veldhoven 2021 
 
 
De raad van de gemeente Veldhoven; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2020; 
 
overwegende dat de raad regels kan stellen over de verstrekking van gegevens aan 
overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente en aan derden; 
 
gelet op artikel 3.2, 3.8 en 3.9 Wet basisregistratie personen en de Algemene 
verordening gegevensbescherming; 
 
 

b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de Verordening basisregistratie personen Veldhoven 2021 
 

Artikel 1  Begripsbepaling 

In deze verordening wordt verstaan onder:  
 
- basisregistratie; 
- derde; 
- ingeschrevene; 
- overheidsorgaan; 
- persoonslijst; 
 
dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie personen.  
 
Artikel 2  De schriftelijke verstrekking aan derden aan wie de minister  

systematisch verstrekt 

Het college van burgemeester en wethouders kan gegevens verstrekken op schriftelijk 
verzoek van de derde genoemd in bijlage 4 van het besluit basisregistratie personen.  
 

Artikel 3  De verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een 

orgaan zijn van de gemeente 

Het college van burgemeester en wethouders regelt, op basis van artikel 3.8 Wet 
basisregistratie personen, de verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die 
een orgaan van de gemeente zijn.  
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Artikel 4  Overige verstrekkingen 

1. in bijlage 1 zijn door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig 
maatschappelijk belang voor de gemeente benoemd, ten behoeve waarvan 
op grond van artikel 3.9 lid 1 onder b gegevens uit de basisregistratie 
kunnen worden verstrekt. Ook zijn de categorieën van derden benoemd die 
in verband met die werkzaamheden voor verstrekking in aanmerking komen. 

2. Op schriftelijk verzoek van de derde, wijst het college de derde aan die op 
grond van het eerste lid voor verstrekking in aanmerking komt. 

3. Het college stelt nadere regels omtrent de aanwijzing als bedoeld in het 
tweede lid, alsmede over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 
de mate van informatiebeveiliging die een derde in elk geval in acht moet 
nemen om voor aanwijzing in aanmerking te komen. 

 
Artikel 5  Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De Verordening basisregistratie personen, door de raad vastgesteld op 
februari 2014 wordt ingetrokken.  

2. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie 
3. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening basisregistratie 

personen Veldhoven 2021 en afgekort als Verordening BRP  

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 9 februari 2021. 

 

 

mr. G.M.W.M. Wasser    M.J.A. Delhez 

griffier      voorzitter 
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Bijlage 1 bij de Verordening Basisregistratie personen  

Bijlage bij artikel 4, eerste lid 
 
Derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor 
de gemeente aan wie verstrekt kan worden 

Nummer Werkzaamheden Categorieën van derden 

1 Verzoek tot onderbewindstelling, 

ondercuratelestelling of zaakwaarneming 

bij de rechtbank 

Instelling of organisatie t.b.v. 

onderbewindstelling, 

ondercuratelestelling of zaakwaarneming 

2 Beheer van graven Instelling of organisatie t.b.v. 

gravenbeheer  

3 Verstrekken van informatie en het geven 

van voorlichting aan nabestaanden van 

oorlogsslachtoffers 

Instelling of organisatie t.b.v. 

oorlogsgraven  

4 Huisvesting, woonruimteverdeling en 

bestrijding van woonfraude 

Woningcorporaties en andere instellingen 

die zich bezig houden met huisvesting 

5 Maatschappelijk werk (Jeugd welzijn, 

ouderenzorg, gezondheidszorg en 

gehandicaptenzorg) 

Instelling of organisatie t.b.v. 

maatschappelijke dienstverlening 

6 Belangenbehartiging 

vervolgingsslachtoffers en nabestaanden 

Instelling of organisatie t.b.v. 

belangenbehartiging 

vervolgingsslachtoffers en nabestaanden 



 

4 / 5 

Toelichting op de Verordening basisregistratie personen 

 

Algemeen 

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) regelt het vastleggen en verstrekken van 
persoonsgegevens. De Wet BRP schrijft voor dat bij of krachtens gemeentelijke 
verordening de verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan van 
de gemeente zijn nader geregeld kan worden. Daarnaast dient de verstrekking aan 
derden bij de verordening geregeld te worden. Het doel van deze verordening is om 
deze verstrekkingen een formele basis te geven. 
 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de Wet BRP. Om die reden wordt krachtens deze verordening het college van 
burgemeester en wethouders belast met de verdere uitvoering van de verstrekking 
van persoonsgegevens uit de BRP voor de verstrekking aan overheidsorganen die een 
orgaan van de gemeente zijn. 
 
Nadere regels worden opgenomen in de Privacy- en beheerregeling BRP.  
 
Artikel 1 De begripsbepalingen 

De begripsbepalingen uit de Wet BRP werken door in deze verordening. Daarmee 
wordt in deze verordening verstaan onder: 
 
- basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP; 
- derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een 
ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch 
met enig openbaar gezag is bekleed; 
- ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is 
opgenomen; 
- overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of 2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed; 
- persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, 
eerste lid, van de Wet BRP over één persoon in de basisregistratie. 
 

Artikel 2 De schriftelijke verstrekking aan derden aan wie de minister 

systematisch verstrekt 

Op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP verstrekt de minister systematisch gegevens 
aan derden. Indien verstrekking niet systematisch plaats kan vinden, vindt 
verstrekking van gegevens schriftelijk plaats op grond van artikel 3.9 van de Wet BRP 
en deze verordening.  
 
Artikel 3 De verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan 

van de gemeente zijn  

Op grond van artikel 3.8 van de Wet BRP kan bij of krachtens gemeentelijke 
verordening de verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan van 
de gemeente zijn, worden geregeld. Krachtens deze verordening wordt in ieder geval 
voorzien in de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan overheidsorganen 
die een orgaan van de gemeente zijn, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn 
voor de vervulling van hun taak.  
 
Het college van burgemeester en wethouders dient krachtens artikel 2 van deze 
verordening het bovenstaande te regelen. 
 
Artikel 4 Overige verstrekkingen 

Op grond van dit artikel worden, in bijlage 1, de categorieën en werkzaamheden van 
derden vastgesteld aan wie gegevens geleverd kunnen worden. Het college van 
burgemeester en wethouders dient krachtens artikel 3 lid 3 van deze verordening de 
aanwijzing van derden en nadere regels omtrent het verzoek te regelen. De 
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verstrekkingsbeperking uit artikel 3.21 van de Wet is altijd van toepassing op deze 
verstrekking. Dat betekent dat wanneer iemand een verstrekkingsbeperking heeft 
aangevraagd, er nooit gegevens op grond van artikel 3 van deze verordening kunnen 
worden verstrekt. Een verzoek om gegevens wordt dan altijd geweigerd. 
 
In bijlage 1 zijn vrijwel alle werkzaamheden en categorie van derden uit de 
modelverordening van de VNG overgenomen.  
Van de modelverordening van de VNG is niet overgenomen “Fondsenwerving goede 
doelen” door landelijke instellingen, stichtingen en verenigingen met een CBF 
keurmerk. In de afgelopen jaren is nimmer een dergelijk verzoek ontvangen. 
Bovendien is de verwachting dat het doel van een dergelijk verzoek ook op een 
minder ingrijpende wijze kan worden bereikt. Dat zou een verstrekking onrechtmatig 
maken. 
 
Artikel 5 inwerkingtreding en citeertitel 

Op 22 februari 2014 heeft de gemeenteraad de vorige “Verordening basisregistratie 
personen” op grond van de Wet BRP vastgesteld. Die wordt nu ingetrokken en 
vervangen door deze verordening. Deze nieuwe verordening betreft een technische 
wijziging en continueert het bestaande beleid. Hiermee wordt aan de dagelijkse 
praktijk van de verstrekkingen uit de BRP sinds 6 januari 2014 (= de inwerkingtreding 
van de Wet BRP) continu een adequate wettelijke grondslag geboden. 
 


