COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Beheerregeling BRP en privacyreglement BRP
Te besluiten om
1. De beheerregeling BRP (basisregistratie personen) Krimpen aan den IJssel vast te
stellen.
2. Het privacyreglement BRP (basisregistratie personen) Krimpen aan den IJssel vast te
stellen.
3. De voormalige regelingen van de gemeente Krimpen aan den IJssel in te trekken.
Inleiding
De organisatie heeft voor uitoefening van haar wettelijke taken persoonsgegevens nodig. In
het kader van de basisregistratie personen is het van groot belang dat men de juiste
gegevens gebruikt en dat men op de juiste manier geautoriseerd is. Dit wordt ondermeer
vastgelegd in een privacyreglement.
Een beheerregeling Basisregistratie Personen beschrijft wie, voor welk proces
verantwoordelijk is. Ook is aangegeven welke procedure onder welke beheerder valt. De
verschillende functionarissen worden benoemd in de beheerregeling met een beschrijving
van hun taken.
De beheerregeling en het privacyreglement vormen een bijlage bij het handboek
beveiligingsplan GBA en waardedocumenten, waarvan de basis door uw college op
10 april 2012 is vastgesteld.
Beoogd effect
Met het vaststellen van de regelingen voldoen we aan de wettelijke eisen voor de audit 2012.
Argumenten
Het regelen van de verstrekkingen van gegevens is een wettelijke plicht. In de
beheerregeling worden de beheerfuncties toegewezen aan gemeentelijke functionarissen.
Voor de GBA audit, die in september 2012 plaats zal vinden is een door het college
vastgestelde beheerregeling en privacyreglement een vereiste.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiën
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.

Uitvoering
Na vaststelling zullen de regelingen als bijlage bij het al eerder vastgesteld
beveiligingshandboek GBA en waardedocumenten worden opgenomen. Ook zal het
privacyreglement naar het college bescherming persoonsgegevens worden gestuurd,
conform artikel 27 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De afdelingen merken dat er niet ‘zomaar’ toegang tot het burgerzakensysteem wordt
gegeven. Voor degenen die rechtstreeks in de GBA willen kijken is autorisatie nodig, waarbij
door de leidinggevende wordt aangegeven voor welke wettelijke taak de gegevens nodig
zijn. Deze autorisatieaanvraag moet ook tijdens de audit overlegd kunnen worden.
De afdeling Publiekscentrum werkt al langere tijd met een autorisatieformulier. Voor de
organisatie verandert door het vaststellen van het privacyreglement en beheerregeling niets.
De afdeling Informatievoorziening en Vastgoed is op de hoogte van de regelingen,
aangezien er een verband is met informatiebeveiliging. De taken die bij de beheerregeling
zijn opgenomen ten aanzien van systeembeheer zijn gericht op de werkzaamheden met
betrekking tot de GBA.
Bijlagen
1. Privacyreglement BRP Krimpen aan den IJssel
2. Beheerregeling BRP Krimpen aan den IJssel
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