Technische vragen D66 inzake Verordening basisregistratie
personen Veldhoven 2021
n.a.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 12 januari
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 09 februari
Agendapunt 6.02: Verordening basisregistratie personen Veldhoven 2021
In de adviesnota aan onze raad lees ik onder argumenten in alinea 1.2 het volgende:
De verordening is op twee punten inhoudelijk gewijzigd. Als eerste maakt de verordening
het mogelijk om schriftelijk gegevens te verstrekken aan bepaalde instanties. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld ziekenhuizen. Deze instanties krijgen geautomatiseerd gegevens
verstrekt van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Als deze
verstrekking niet plaats kan vinden, vindt verstrekking van gegevens schriftelijk door de
gemeente plaats.
VRAAG 1:
Wat bedoelt u met bepaalde instanties? (een ziekenhuis is immers zeer specifiek)
ANTWOORD 1:
De derden (instellingen/organisaties) die genoemd zijn in bijlage 4 van het Besluit
basisregistratie personen. In de bijlage is deze lijst toegevoegd. De genoemde
ziekenhuizen zijn daar een voorbeeld van.
VRAAG 2:
In welke soort van gevallen zal het ministerie van BiZa geen informatiegeven en onze
gemeente wel?
ANTWOORD 2:
In de gevallen dat bevraging van de instantie via het landelijk netwerk mislukt of de
instantie niet aangesloten is op het landelijk netwerk.
Het mislukken van de aanvraag kan gebeuren wanneer de instantie niet beschikt over de
juiste gegevens om een bevraging te doen. Dit kan een typefout zijn maar ook het
volgende voorbeeld. Een instelling heeft niet de beschikking over het BSN maar weet wel
de gehuwde achternaam van een vrouw en haar geboortedatum. Met die gegevens
krijgen zij geen treffer via het netwerk. Er moet namelijk op de meisjesachternaam
worden gezocht. De instantie kan in dat geval de aanvraag naar de gemeente sturen. De
gemeente heeft meer én uitgebreidere zoekmogelijkheden.
Voor de volgende vraag citeer ik uit het tweede tekstblok van de genoemde alinea:
Daarnaast is de huidige verordening gebaseerd op de modelverordening van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarin is een bepaling opgenomen waarbij
een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming gegevens uit de BRP verstrekt
kan krijgen.
Hoewel u aangeeft deze bepaling overbodig te vinden omdat het iets regelt dat al
geregeld is, een terecht standpunt, vraag ik mij toch af:
VRAAG 3:
Wie zijn die derden die na toestemming vertrouwelijke informatie mogen doorgeven en
van wie moet die toestemming komen? Ik neem aan van onze gemeente, wat zijn dan de
kaders?

ANTWOORD 3:
Het gaat in dit geval niet om derden die iets mogen doorgeven. Maar om de gemeente
die gegevens verstrekt aan een derde. Een derde kan elke persoon, organisatie of
instelling zijn die geen overheidsorgaan is of de burger zelf.
De toestemming moet komen van degene over wie gegevens worden gevraagd. De
burger dus. In de Wet BRP is geregeld dat de gemeente aan een derde gegevens mag
verstrekken. Dit mag alleen als zij bij het verzoek ook de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de burger overleggen. We verstrekken in deze gevallen nooit meer
gegevens dan in de Wet BRP is voorgeschreven (de zogenaamde NAW-gegevens).
Als de derde geen schriftelijke toestemming heeft, moet de derde aangewezen zijn bij
verordening (de tabel in de bijlage bij de Verordening BRP). Als dat ook niet zo is, wordt
er aan de derde niks verstrekt.
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Wettenbank

Besluit basisregistratie personen
Geldend van 01-10-2020 t/m heden
Bijlage 4. Derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig
maatschappelijk belang aan wie systematisch verstrekt kan worden
Bijlage bij artikel 39
Werkzaamheden

Categorieën van derden

De uitvoering van
pensioenregelingen

Pensioenfondsen,
beroepspensioenfondsen, de
Stichting Notarieel
Pensioenfonds en
premiepensioeninstellingen
als bedoeld in artikel 1:1 van
de Wet op het financieel
toezicht.
Verzekeraars als bedoeld in
artikel 1 van de Pensioenwet.

De uitvoering van een
regeling inzake vervroegd
uittreden

De stichtingen met als doel
het toekennen van een
uitkering aan personen
wegens vervroegd uittreden.

Clausulering van de
werkzaamheden en
beperking van
gegevens die
kunnen worden
verstrekt

De uitvoering van een
Ondernemingsspaarfondsen
als bedoeld in artikel 1,
spaarregeling die is
gericht op een uitkering bij eerste lid, onderdeel d, van
de Pensioen- en
wijze van
oudedagsvoorziening
spaarfondsenwet, zoals de
Pensioen- en
spaarfondsenwet luidde op
de dag voorafgaand aan de
inwerkingtreding van de
Pensioenwet.
Het overeenkomstig een
wettelijke regeling
aanbieden en uitvoeren
van zorgverzekeringen

Zorgverzekeraars als
bedoeld in artikel 1 van de
Zorgverzekeringswet.

https://wetten.overheid.n1/BWBR0034306/2020-10-01/0/Biilage4/afdrukken
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Werkzaamheden

Categorieën van derden

Clausulering van de
werkzaamheden en
beperking van
gegevens die
kunnen worden
verstrekt

Het bijhouden van een
registratie ten behoeve
van de ledenadministratie
van kerkgenootschappen
en andere
genootschappen op
geestelijke grondslag

Stichting Interkerkelijke
Leden-Administratie.

^ De werkzaamheden
geschieden zodanig
dat:
a. de stichting haar
werkzaamheden op
gelijke voet verricht
voor ieder
kerkgenootschap of
ander genootschap op
geestelijke grondslag,
dat daar van gebruik
wenst te maken en
deze genootschappen
desgewenst op gelijke
voet deel uit kunnen
maken van de
organen van de
stichting.
b. personen over wie
gegevens door de
stichting worden
verwerkt, worden
geïnformeerd dat zij
schriftelijk aan de
stichting kunnen
verzoeken de
verwerking van hun
gegevens te
beëindigen.
^ Uit de
basisregistratie
kunnen geen andere
algemene gegevens
worden verstrekt dan:
algemene gegevens
over de naam, de
geslachtsnaam van
de echtgenoot, de
eerdere echtgenoot,
de geregistreerde
partner of de eerdere
geregistreerde partner
en het gebruik door
de ingeschrevene van
die naam, het adres,
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Clausulering van de
werkzaamheden en
beperking van
gegevens die
kunnen worden
verstrekt
de geboortedatum, de
datum van overlijden
en het
administratienummer
of het
burgerservicenummer
van de tot de
genootschappen
behorende leden.

Het uitvoeren van
bevolkingsonderzoek

Een rechtspersoon die van
Onze Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport een vergunning heeft
verkregen voor het verrichten
van een
bevolkingsonderzoek als
bedoeld in artikel 3, eerste
lid, van de Wet op het
bevolkingsonderzoek.

De werkzaamheden
geschieden zodanig
dat personen die niet
langer uitgenodigd
willen worden voor
deelname aan het
onderzoek worden
geïnformeerd dat zij
schriftelijk aan de
rechtspersoon die het
onderzoek verricht
kunnen verzoeken de
verwerking van hun
gegevens te
beëindigen.

De
Een instelling als bedoeld in
gezondheidszorgverlening artikel 1 van de Wet toelating
aan patiënten in de
zorginstellingen.
instelling
De bijhouding van een
registratie betreffende
overleden personen

Stichting Centraal Bureau
voor Genealogie.

De bijhouding
geschiedt zonder de
verwerking van de uit
de basisregistratie
verkregen gegevens
over een in leven
zijnde persoon die de
stichting schriftelijk
heeft verzocht om
beëindiging van die
verwerking.

De verificatie van de
identiteit van betrokkenen
in verband met de juiste
toerekening van

Een instelling die tot taak
heeft een registratie in stand
te houden betreffende

* De verificatie
geschiedt ter
voorkoming van
overkreditering bij
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Werkzaamheden

Categorieën van derden

Clausulering van de
werkzaamheden en
beperking van
gegevens die
kunnen worden
verstrekt

persoonsgegevens bij het
aangaan van nieuwe
financiële verplichtingen

kredieten van natuurlijke
personen.

natuurlijke personen
van wie gegevens
worden verwerkt en
uitsluitend bij het
aangaan van nieuwe
financiële
verplichtingen.
^ Uit de
basisregistratie
kunnen geen andere
algemene gegevens
worden verstrekt dan:
de algemene
gegevens over de
naam, de
geboortedatum, het
geslacht, het huwelijk
dan wel geregistreerd
partnerschap en
eerdere huwelijken of
eerdere
geregistreerde
partnerschappen, het
gebruik door de
ingeschrevene van de
geslachtsnaam van
de echtgenoot, de
geregistreerde
partner, de eerdere
echtgenoot of de
eerdere
geregistreerde
partner, het
administratienummer
of het
burgerservicenummer,
het overlijden, het
adres en het vertrek
uit Nederland.

Het bijhouden van een
registratie van donoren ter
uitvoering van taken op
grond van de Wet inzake
bloedvoorziening

De
Bloedvoorzieningsorganisatie
als bedoeld in artikel 1 van
de Wet inzake
bloedvoorziening.
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Werkzaamheden

Categorieën van derden

Clausulering van de
werkzaamheden en
beperking van
gegevens die
kunnen worden
verstrekt

Het opsporen van
personen in het kader van
de werkzaamheden op
het terrein van de
maatschappelijke zorg,
bedoeld in artikel 2,
onderdeel d, van de
Kaderwet VWS-subsidies

Stichting Ambulante FIOM.

De werkzaamheden
geschieden zodanig
dat geen gegevens
aan derden worden
verstrekt zonder
uitdrukkelijke
voorafgaande
toestemming van de
ingeschrevene.

Het opsporen van
vermiste personen en het
herstellen van contact
tussen familieleden die
van elkaar gescheiden
zijn geraakt

De vereniging het
Nederlandse Rode Kruis.

Het vermist raken van
personen en het
gescheiden raken van
familieleden zijn het
gevolg van een
gewapend conflict,
een ramp of andere
bijzondere
gebeurtenis, als
bedoeld in artikel 3,
vierde lid,
onderdeel c, van het
Besluit Rode Kruis
1988.

Het uitvoeren van de
taken, bedoeld in artikel
4.1.1, tweede lid, van de
Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015

Een Veilig Thuis-organisatie
als bedoeld in artikel 4.1.1,
eerste lid, van de Wet
maatschappelijke
ondersteuning 2015, niet
zijnde een overheidsorgaan.

Uit de basisregistratie
kunnen geen andere
algemene gegevens
worden verstrekt dan:
de algemene
gegevens, bedoeld in
artikel 2.7, eerste lid,
onderdeel a, onder 1"
en 3" tot en met 10",
van de wet.

Het aangaan van
overeenkomsten van
borgtocht ten behoeve
van
betalingsverplichtingen
voortvloeiende uit
leningen gesloten in
verband met het
verkrijgen in eigendom
van een woning of de

Stichting Waarborgfonds
Eigen Woningen
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Clausulering van de
werkzaamheden en
beperking van
gegevens die
kunnen worden
verstrekt

kwaliteitsverbetering
ervan
Het uitvoeren van
jeugdreclassering als
bedoeld in artikel 1.1 van
de Jeugdwet

Gecertificeerde instellingen
als bedoeld in artikel 1.1 van
de Jeugdwet.
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