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Introductie  

 

• Workshop Binnen Gemeentelijke Leveringen (BGL) 

• Gaat in op het gebruik / doorlevering van 
persoonsgegevens binnen de eigen organisatie 

• Wijzigingen met de komst van de Basisregistratie Personen 

• Gemeenten maken keuzes en doen aanpassingen v.w.b. de 
gegevensdeling 

• Gemeenten werken samen 

• Onderscheidenlijke taakvelden 
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Samenwerkingsverbanden  

• Samenwerkingen op het gebied van; 

• Regionale uitvoeringsdiensten /omgevingsdiensten 
(milieu,  vergunningen, etc) 

• 3D’s (inkoop, regionale beleidsafstemming) 

• Veiligheidsregio’s 

• Belastingen (heffingen en inningen) 

• leerlingenvervoer  

• Sociale Zaken 
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Juridische basis  

• Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

1. Delegatie 

2. Mandaat 

 

Wiens taak is het? 
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GR met Delegatie  

• Zelfstandig bestuur 

• Voert eigen beleid 

• Bepaalt zelf de uitvoering 

• Budgethouder 

 

Vwb raadplegen en verwerken persoonsgegevens 

• Afnemer 

• Aanvraag voor eigen GBA-V aansluiting 
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GR met Mandaat  (spagaat variant) 

• Bestuur vertegenwoordiging 

• (minima) Beleid bij eigen gemeente 

• Bedrijfsvoeringsorganisatie  

• Budgetten o.b.v. bevoorschotting (grote kleine 
geldstromen). 

 

Vwb raadplegen en verwerken persoonsgegevens 

• Gemeentelijk onderdeel 

• Mogelijkheid voor eigen GBA-V aansluiting IN 
BEWERKING 
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De praktijk, bypasses 

• GBA-V benaderen via Suwinet 

• Raadpleging BRP eigen gemeente 

• Aanstelling “andere” collega’s als onbezoldigd 
ambtenaar. 

• BRP in gegevensmagazijnen (WBP) 

 

 

7 

https://www.youtube.com/watch?v=0n_Ty_72Qds


  Ongemakkelijk 
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https://www.youtube.com/watch?v=0n_Ty_72Qds


De praktijk, by-passes 
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Hoe mee om te gaan? 

• BZK: Leidraad voor samenwerkingsverbanden 

• NVVB / VNG/ RvIG 

• Handreiking (nadere uitleg) 

• Medio 2015.  

• Autorisaties worden afgegeven aan individuele 
gemeente! 

• “Waar bent u woonachtig”? 
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http://www.e-overheid.nl/actueel     /nieuwsberichten/intItem/leidraad-samenwerkingsverbanden-brp/2620


Aanbevelingen 

• Wijzen op “ongemakken” bij Mandaat 

• Voorkeur voor Delegatie 

• I.g.v. inrichting gegevensmagazijn.  

  Wees transparant “hoe je het doet” 

• Doelomschrijving 

• Autorisaties 

• Protocol(lering) 

• Aanpassen Verordening  
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Aanbevelingen 

• Dit is een lastig onderwerp! 

• Hoe gaat (kunt) u dit regelen? 

• De workshop van VNG / KING ondersteunt u 
daarbij. 

• Meldt u zich aan voor de workshop! 

• Uw implementatiebegeleider is aanwezig! 
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Aanbevelingen 

• Gegevens in magazijn dienen actueel te zijn. 

• BGL workshop laat zien hoe u dat kunt regelen 

• Meldt u zich aan voor de workshop 
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De Mannen 
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Dank voor uw aandacht. 
 
 
 
 
 
 
Reacties, vragen, opmerkingen? 
We zijn nog “in huis” 
 


