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Voorgesteld besluit 

1. De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018 vast te stellen. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

De persoonsgegevens van inwoners van Bloemendaal en Heemstede zijn samen geplaatst in één 

bestand in het zaaksysteem Mozard. Daardoor kunnen de medewerkers van beide gemeenten de 

persoonsgegevens van de inwoners van beide gemeenten raadplegen. Dit dient ook juridisch 

geregeld te zijn en is reden om artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie 

personen 2014 aan te passen. 

 

Beoogd effect 

Het wederzijds door beide gemeenten kunnen raadplegen persoonsgegevens wordt juridisch 

geregeld. Mogelijk gaat in het kader van de samenwerking steeds meer deling van deze gegevens 

plaatsvinden. Dat wordt direct afgedekt door deze aanpassing. 

 

Politieke keuzeruimte 

Uw raad stelt uiteindelijk al dan niet de gewijzigde verordening vast. 

 

Gedachtegang 

 

Argumenten 

De onderstaande overwegingen zijn meegenomen in dit raadsvoorstel. 

 

1. Gezamenlijke database  

De gemeenten gebruiken voor de zaakafhandeling het zaaksysteem Mozard. In Mozard zit een 

beperkte set persoonsgegevens uit de basisregistratie personen: 

 naam, adres en woonplaats; 

 geboortedatum; 

 burgerservicenummer. 
Mozard Bloemendaal en Mozard Heemstede zijn samengevoegd tot één zaaksysteem. Dit houdt 

tevens in dat de gegevensbestanden zijn samengevoegd. Medewerkers van beide gemeenten 

kunnen deze set persoonsgegevens van de inwoners van Bloemendaal én Heemstede raadplegen. 

De verordening dient daartoe aangepast te worden want deze samenvoeging van 

gegevensbestanden dient ook juridisch geregeld te zijn. 

 

2. Toekomstige gegevensdelling 

Naar verwachting betekent de verdergaande samenwerking met de gemeente Heemstede dat een 

verdere deling van de gegevens gaat plaatsvinden. Dit is hiermee direct juridisch geregeld door 

deze aanpassing. Voorwaarde is wel dat in de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie 

personen Bloemendaal 2014 expliciet duidelijk wordt gemaakt welke gegevensverstrekking 

uitsluitend aan de medewerkers van de gemeente Bloemendaal wordt gedaan en welke aan de 

medewerkers van zowel Bloemendaal als Heemstede. Na vaststelling van de gewijzigde 

verordening zullen wij een nieuwe regeling vaststellen. 

 

Aan de andere kant is het ook mogelijk om -indien noodzakelijk- de gegevens te ontvlechten. De 

Bloemendaalse zaken en de Heemsteedse zaken kunnen uit elkaar gehaald worden en ook de 

gegevens van Bloemendaalse en Heemsteedse burgers kunnen gesplitst worden. 

 

 

 

 

3. Relatie met Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG 
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De vast te stellen verordening is gebaseerd op de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Ook de 

verstrekking vanuit de Basisregistratie personen (BRP) aan het zaaksysteem Mozard valt onder de 

reikwijdte van de Wbrp. De Wbrp valt nu niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

en straks ook niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit staat ook 

expliciet vermeld in het tweede lid van artikel 2 van het wetsvoorstel van de Uitvoeringswet 

Algemene verordening gegevensbescherming: 

‘In afwijking van het eerste lid, is deze wet niet van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens voor zover daarop de Wet basisregistratie personen, de Kieswet of de Wet 

raadgevend referendum van toepassing is.’ 
 

Op het moment dat de gegevens in zaaksysteem Mozard zitten, is niet langer de Wbrp, maar wel 

de Wbp en straks de AVG op deze gegevens van toepassing. In dat geval geldt dat er sprake moet 

zijn van een rechtmatige grondslag en van doelbinding van verwerking van de gegevens. 

 

De gegevens in het zaaksysteem Mozard worden gebruikt voor de processen die in Mozard 

ingericht zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vergunningverleningen, meldingen 

openbare ruimte en informatieverzoeken. De doelbinding is dan ook gerelateerd aan de processen 

die in het zaaksysteem Mozard uitgevoerd worden. Buiten deze processen is het raadplegen van de 

gegevens niet toegestaan, maar dat geldt ook voor Bloemendaalse medewerkers. 

 

Overwegingen van het college 

Gezien de bestaande gezamenlijke database en de toekomstige gegevensdeling constatering wij 

dat aanpassing van de huidige verordening noodzakelijk is. 

 

Middelen 

 

Financiële middelen 

Er zijn geen financiële middelen nodig om de verordening aan te passen. 

 

Personele middelen 

Er zijn geen personele middelen nodig om de verordening aan te passen. 

 

Organisatorische middelen 

In de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 is opdracht gegeven aan 

het college van burgemeester en wethouders de verstrekking van persoonsgegevens aan organen 

van de gemeenten nader te regelen. Het college heeft daartoe de Regeling gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Bloemendaal 2014 vastgesteld. Voorwaarde bij aanpassing van de 

verordening is wel dat in een nieuw vast te stellen regeling expliciet duidelijk wordt gemaakt welke 

gegevensverstrekking uitsluitend aan de medewerkers van de gemeente Bloemendaal wordt 

gedaan en welke aan de medewerkers van zowel Bloemendaal als Heemstede. Na vaststelling van 

de gewijzigde verordening zullen wij een nieuwe regeling vaststellen. 

 

Participatie 

n.v.t. 

 

Communicatie 

De aangepaste verordening zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd / bekend gemaakt. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

De gemeenten gebruiken voor de zaakafhandeling het zaaksysteem Mozard. Mozard Bloemendaal  

 

en Mozard Heemstede zijn samengevoegd tot één zaaksysteem. In Heemstede wordt daartoe 

eveneens een Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018 vastgesteld. 
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Vervolgproces/evaluatie 

Na vaststelling van de verordening vindt publicatie plaats en kan de verordening zo spoedig 

mogelijk van kracht worden. Vervolgens zullen wij de regeling gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Bloemendaal 2014 aanpassen. 

 

Bijlagen 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Bloemendaal 2018, ter vaststelling 

(2018001449) 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Bloemendaal 2018, met wijzigingen 

weergegeven (2018001459) 

Toelichting bij Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Bloemendaal 2018 

(2018001485) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 
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