B en W Adviesnota
Onderwerp

Regeling Beheer en Toezicht Burgerzaken 2020

Zaaknummer

519234

Teammanager

Corné Peters

B & W datum

4 november 2020

Afdeling/Team

Wonen Werken en
Leven/Burgerzaken

Naam steller

Froukje Jansen

Portefeuillehouder

Besproken met

Ja, met Cor Vervoort op 26-10-2020

portefeuillehouder

en 09-11-2020

Openbaarheid

Ja, met uitzondering van bijlage 1

Bevoegd orgaan

B&W

Cor Vervoort
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Ter advisering

ADVIES
Besluiten vast te stellen de bijgevoegde Regeling Beheer en Toezicht Burgerzaken 2020 en deze in
werking te laten treden na bekendmaking.
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Samenvatting
Op grond van bepalingen binnen de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is het college van
burgemeester en wethouders (college van B en W) verplicht om vastgestelde regels omtrent de
technische en administratieve inrichting, de werking en de beveiliging van de Basisregistratie Personen
(BRP) vast te leggen. In dit kader is het noodzakelijk een aantal beheertaken rondom de BRP vast te
leggen in een Regeling beheer en toezicht.
Tevens is de burgemeester op grond van artikel 93 van de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland 2001
(PUN-2001) en op grond van artikel 128, lid 1 van het Reglement rijbewijzen, verplicht te voorzien in een
op schrift gestelde beveiligingsprocedure voor de waardedocumenten en het aanwijzen van de
functionarissen die in dit kader werkzaamheden verrichten rondom de reisdocumenten en rijbewijzen.
Daarnaast is er gekozen om een aantal niet wettelijk verplichte (beheer-)taken en functies voor
privacygevoelige burgerzakenapplicaties in de regeling op te nemen om ook hiermee bevoegdheden en
verantwoordelijkheid vastgesteld te hebben.

Beoogd resultaat
De werking, beveiliging en het beheer van de BRP, procedures waardedocumenten en beheertaken van
privacygevoelige burgerzakenapplicaties geborgd te hebben en hiermee te voldoen aan de wettelijke
verplichting
Argumenten
1.1 Het voorstel past binnen het ingezette beleid.
Het college van B en W heeft het Informatie beveiligingsbeleid gemeente Venray vastgesteld en aan de
teammanager Burgerzaken de opdracht verstrekt, om zorg te dragen voor specifiek beleid op het gebied
van veiligheid en beveiliging van de Basisregistratie personen. Dit moet de continuïteit van gewenste of
voorgeschreven (geautomatiseerde) bedrijfsprocessen waarborgen en hiermee dient tevens voldaan te
worden aan de opgestelde wet- en regelgeving op dit gebied. Hiervoor is een beveiligingsrichtlijn BRP
opgesteld waarin wordt verwezen naar het algemene informatiebeveiligingsbeleid en waarbij voldaan
wordt aan de eis uit de wet BRP om regels omtrent de technische en administratieve inrichting, de
werking en de beveiliging van de Basisregistratie Personen vast te leggen.
1.2 Vastleggen beheertaken en functies BRP
Het is het uit oogpunt van privacy, beveiliging en beheer en toezicht noodzakelijk voor de BRP een aantal
taken te benoemen en vast te leggen in een regeling waarin de hoofdlijnen van het beheer van en
toezicht is geregeld. Los van de noodzaak verplicht ook de wetgever het college van burgemeester en
wethouders via artikel 1.11 Wet BRP, zich te houden aan de nadere regels van de systeembeschrijving
(vooralsnog Logisch Ontwerp GBA). Het logisch ontwerp schrijft in hoofdstuk 7 de aanwijzing door
burgemeester en wethouders voor van functionarissen die een aantal beheertaken uitvoeren. In de
Regeling beheer en toezicht Burgerzaken worden deze medewerkers aangewezen.
1.3 Vastleggen taken en functies Reisdocumenten
De burgemeester is op grond van artikel 93 van de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN2001) en op grond van artikel 128, lid 1 van het Reglement rijbewijzen, verplicht te voorzien in een op
schrift gestelde beveiligingsprocedure voor de reisdocumenten en rijbewijzen. Met de Beveiligingsrichtlijn
reisdocumenten, waarin wordt verwezen naar het algemene informatie beveiligingsbeleid, wordt voldaan
aan deze eis. In deze regeling worden de medewerkers aangewezen die in meer of mindere mate
betrokken zijn bij het proces omtrent de reisdocumenten. De teammanager Burgerzaken is bevoegd deze
medewerkers aan te wijzen.
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1.4 Vastleggen overige taken en functies Burgerzaken
In de bijlage van de Regeling worden ook nog overige (beheer-) taken en functies aangewezen die voor
Burgerzaken noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij over het kassabeheer, het afnemen van verklaringen
onder ede, toegang tot diverse privacygevoelige burgerzakenapplicaties en toegang tot de kluis.

Risico’s
N.v.t.

Kanttekeningen
1.1 Er wordt niet voldaan aan de wet BRP en de PUN.
Als de Regeling niet wordt vastgesteld wordt niet voldaan aan de wet BRP en de PUN.
1.2 Negatieve invloed op de uitkomsten van de zelfevaluatie BRP en Reisdocument
Uit de jaarlijkse zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten komen actiepunten en aanbeveling naar boven.
Door deze actiepunten en aanbevelingen te implementeren wordt de kwaliteit van beveiliging, werking en
inrichting van processen en applicaties geoptimaliseerd en de juridische kaders gevolgd. Aan deze
actiepunten en aanbevelingen is gehoor gegeven en zijn verwerkt in deze Beheerregeling. Als deze
regeling niet wordt vastgesteld zal dit een negatieve invloed hebben op de kwaliteit en de uitkomsten van
de zelfevaluatie 2020.

Communicatie
De beleidsregels worden bekendgemaakt op overheid.nl. Het voorgaande houdt in dat deze ook te vinden
is op de gemeentelijke website. www.venray.nl/besluiten-van-het-college.

Financiële gevolgen
N.v.t.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
De Regeling Beheer en Toezicht Burgerzaken 2020 treedt in werking na bekendmaking.

Rechtmatigheid
Wet BRP artikel 1.11
LO GBA hoofdstuk 7
PUN 2001 artikel 93
Reglement rijbewijzen artikel 128, lid 1

Fatale termijnen
N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.
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