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Officiële uitgave van Berkelland.

Zaaknummer: 202208
Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland;
gelet op artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en
de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Berkelland 2014,

besluiten vast te stellen het:

Reglement gegevensverstrekkingbasisregistratie personen Gemeente Berkelland 2017

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente
1.

2.

3.

Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2. van de Wet basisregistratie personen
voor de gemeente Berkelland, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Berkelland worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor
de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.
De verstrekkingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen plaatsvinden door middel van
rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane
verstrekkingen en selectieverstrekkingen.
De organen van de gemeente Berkelland aan wie gegevens worden verstrekt, en welke gegevensset
dit betreft zijn vermeld in bijlage 1 en 2.

Artikel 2 Aanwijzing gewichtig maatschappelijk belang en categorieën derden
1.
2.

Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 3 van dit reglement.
Als categorieën van derden die de in lid 1 van dit artikel genoemde werkzaamheden uitvoeren,
worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 3.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeerartikel
1.
2.
3.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie
personen gemeente Berkelland 2017 (Reglement brp).
Het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Berkelland 2014 (Reglement brp), vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Berkelland op 30
september 2014, wordt ingetrokken.

Borculo, 26 september 2017,
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,
M.N.J. Broers drs. J.H.A. van Oostrum
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