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Besluit van [datum], houdende regels waarmee tijdelijk wordt afgeweken van
de Wet basisregistratie personen in het kader van een experiment met
uitbreiding van de rechten van burgers ten aanzien van de verstrekking van
gegevens uit de basisregistratie personen (Besluit experiment regie op
gegevens basisregistratie personen)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
[datum], nr. [nummer];
Gelet op de artikelen 1.14, tweede en derde lid, 3.1, tweede lid, en 4.16a, eerste lid, aanhef en
onderdeel a, en zesde lid, van de Wet basisregistratie personen;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [datum], nr. [nummer]);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van [datum], nr. [nummer];
Hebben goedgevonden en verstaan:
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
de wet: de Wet basisregistratie personen;
het experiment: het experiment, bedoeld in artikel 2.1;
de SILA: de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie;
spontane verstrekking van gegevens: systematische verstrekking van gegevens als bedoeld in
artikel 37, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit basisregistratie personen;
verstrekking op basis van een zoekvraag: systematische verstrekking van gegevens als bedoeld in
artikel 37, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit basisregistratie personen.
HOOFDSTUK 2 EXPERIMENT
Artikel 2.1 Doel en duur
Met het oogmerk om de rechten van burgers uit te breiden ten aanzien van de verstrekking van
gegevens uit de basisregistratie, vindt voor de periode van vier jaar een experiment als bedoeld in
artikel 4.16a van de wet plaats.
Artikel 2.2 Afwijken van de wet
1. Onverminderd het tweede lid, vindt het experiment plaats overeenkomstig hetgeen bij en
krachtens de wet is bepaald.
2. Bepalingen van de wet waarvan in het kader van het experiment wordt afgeweken, zijn die in
de artikelen 1.14, eerste lid, 3.3, eerste, tweede en derde lid, en 3.13, eerste lid.
Artikel 2.3 Reikwijdte: toestemming gegevensverstrekking
1. In het kader van het experiment kan Onze Minister aan de SILA ten behoeve van haar statutair
omschreven werkzaamheden, zijnde het verwerken van persoonsgegevens van leden van
kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag die zich bij de SILA
hebben aangesloten, gegevens uit de basisregistratie verstrekken, voor zover de ingeschrevene

1

Besluit experiment regie op gegevens BRP, versie 24 maart 2022 (consultatie)

over wie gegevens worden verstrekt aan Onze Minister daarvoor voorafgaand aan die verstrekking
elektronisch toestemming heeft verleend en met inachtneming van de regels, opgenomen in de
bijlage bij dit besluit. De ingeschrevene kan deze toestemming te allen tijde elektronisch bij Onze
Minister, of schriftelijk bij de SILA, intrekken.
2. Intrekking van de toestemming vindt ook plaats, indien:
a. de ingeschrevene geen lid meer is van een kerkgenootschap of ander genootschap op
geestelijke grondslag dat zich bij de SILA heeft aangesloten; of
b. op de persoonslijst van de ingeschrevene een aantekening als bedoeld in artikel 2.59 of 2.81,
tweede lid, van de wet wordt vermeld en deze aantekening ziet op beperking van de verstrekking
van gegevens aan de SILA.
3. In afwijking van het eerste lid, wordt de toestemming voorafgaand aan de verstrekking voor
wat betreft minderjarigen jonger dan 16 jaar door hun ouders, voogden of verzorgers schriftelijk
aan de SILA verleend en kunnen zij de toestemming schriftelijk intrekken.
Artikel 2.4 Reikwijdte: voorzetting bestaande gegevensverstrekking
1. In afwijking van artikel 2.3, blijft voor wat betreft de ingeschrevene die lid is van een
genootschap als genoemd in het derde lid over wie tot het tijdstip van inwerkingtreding van dit
besluit aan de SILA gegevens werden verstrekt op grond van artikel 3.3 van de wet, verstrekking
van gegevens door Onze Minister plaatsvinden met inachtneming van de regels, opgenomen in de
bijlage bij dit besluit, tenzij de ingeschrevene elektronisch aan Onze Minister, of schriftelijk aan de
SILA, kenbaar maakt deze verstrekking te willen beëindigen.
2. Beëindiging van de verstrekking vindt ook plaats, indien:
a. de ingeschrevene geen lid meer is van een genootschap als genoemd in het derde lid; of
b. op de persoonslijst van de ingeschrevene een aantekening als bedoeld in artikel 2.59 of 2.81,
tweede lid, van de wet wordt vermeld en deze aantekening ziet op beperking van de verstrekking
van gegevens aan de SILA.
3. Genootschappen als bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn:
a. de Protestantse Kerk in Nederland;
b. de Rooms-Katholieke Kerk;
c. de Algemene Doopsgezinde Sociëteit;
d. de Oud-Katholieke Kerk van Nederland;
e. de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland;
f. de Nieuw-Apostolische Kerk;
g. het Leger des Heils.
Artikel 2.5 Geen gegevensverstrekking dan op grond van dit besluit
1. Onze Minister verstrekt gedurende het experiment geen gegevens aan de SILA dan op grond
van dit besluit.
2. Verstrekking van gegevens aan de SILA op grond van dit besluit betreft spontane verstrekking
van gegevens, alsmede verstrekking op basis van een zoekvraag ten behoeve van het controleren
van de synchroniciteit van gegevens.
Artikel 2.6 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en privacyverklaring
Voorafgaand aan de verwerking van de op grond van artikel 2.3 verstrekte gegevens:
a. voert de SILA een beoordeling als bedoeld in artikel 35 van de verordening uit van het effect
van deze verwerking op de bescherming van deze gegevens; en
b. overlegt de SILA Onze Minister een privacyverklaring over deze verwerking.
Artikel 2.7 Kosten
Met betrekking tot de verstrekking van gegevens aan de SILA op grond van de artikelen 2.3 en
2.4, eerste lid, is hetgeen bij of krachtens artikel 1.14 van de wet is bepaald van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat:
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a. gemeenten en overheidsorganen waaraan en derden aan wie op grond van artikel 3.2, 3.3, 3.13
of 3.14 van de wet dan wel artikel 2.3 of 2.4 van dit besluit gegevens worden verstrekt of
informatie ter beschikking wordt gesteld, niet bijdragen in de kosten in verband met de uitvoering
van het experiment, met uitzondering van de kosten voor de systematische verstrekking van
gegevens;
b. voor zover de verstrekking grond van artikel 2.3, eerste lid, een vermeerdering van berichten
tot gevolg heeft ten opzichte van de situatie dat verstrekt zou zijn op grond van artikel 3.3 van de
wet, dit er niet toe leidt dat de SILA in een hogere abonnementsklasse valt, waarbij het peiljaar is
het kalenderjaar gelegen voor dat waarin dit besluit in werking treedt; en
c. met betrekking tot de verstrekking van gegevens aan de SILA op grond van artikel 2.4, eerste
lid, bij de vaststelling van de abonnementsklasse ten behoeve van de bijdrage van de SILA in de
kosten van de uitvoering van de wet, het peiljaar is het kalenderjaar gelegen voor dat waarin dit
besluit in werking treedt.
HOOFDSTUK 3 EVALUATIE
Artikel 3.1 Wijze
1. Het experiment wordt na aanvang gemonitord en voor de afloop ervan geëvalueerd door een
onafhankelijke instelling.
2. De SILA verstrekt Onze Minister desgevraagd en uit eigen beweging de gegevens en inlichtingen
die voor monitoring en evaluatie noodzakelijk zijn.
Artikel 3.2 Criteria
Criteria aan de hand waarvan de doeltreffendheid en de effecten van het experiment worden
bepaald, zijn:
a. het aantal ingeschrevenen, of ingeval van minderjarigen jonger dan 16 jaar hun ouders,
voogden of verzorgers, over wie op grond van artikel 2.4 gegevens aan de SILA worden verstrekt
dat deze gegevensverstrekking per jaar beëindigt;
b. het aantal ingeschrevenen, of ingeval van minderjarigen jonger dan 16 jaar hun ouders,
voogden of verzorgers, dat voor gegevensverstrekking aan de SILA per jaar toestemming
verleent; en
c. de hoeveelheid tijd die voor de ingeschrevene, of ingeval het een minderjarige jonger dan
16 jaar betreft diens ouders, voogden of verzorgers, gemoeid is met het beëindigen van of
toestemming verlenen voor gegevensverstrekking aan de SILA.
HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN
Artikel 4.1 Inwerkingtreding en verval
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en vervalt vier jaar na
het tijdstip van inwerkingtreding of zoveel eerder als bij koninklijk besluit wordt bepaald, tenzij
voor het einde van die termijn een voordracht plaatsvindt van een voorstel van wet waarmee in
een onderwerp van dit besluit wordt voorzien en Onze Minister de werkingsduur van dit besluit
voor zover het dat onderwerp betreft verlengt tot het tijdstip waarop het voorstel tot wet is
verheven en die wet in werking treedt, dan wel het voorstel is verworpen of ingetrokken.
Artikel 4.2 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit experiment regie op gegevens basisregistratie personen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad
zal worden geplaatst.
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De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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BIJLAGE ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 2.3 EN 2.4, EERSTE LID
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze bijlage wordt verstaan onder:
afnemersindicatie: codering die de SILA aanduidt in de ten behoeve van de systematische,
spontane verstrekking van gegevens uit de basisregistratie bij Onze Minister in gebruik zijnde
tabel;
systeembeschrijving: beschrijving van de aspecten die zijn aangeduid in de tabel die als bijlage 2
bij het Besluit basisregistratie personen is gevoegd.
Artikel 2 Instandhouding bestaande afnemersindicatie
Indien tot het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit bij de persoonslijst van de
ingeschrevene een afnemersindicatie was opgenomen op grond van het besluit van Onze Minister
van 20 juni 2011 (BPR2010/53015) (Stcrt. 2011, 11632), blijft die afnemersindicatie op het
tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit in stand.
Artikel 3 Opneming afnemersindicatie
1. Indien de ingeschrevene van 16 jaar of ouder aan Onze Minister toestemming als bedoeld in
artikel 2.3, eerste lid, heeft verleend, wordt door Onze Minister bij de persoonslijst van die
ingeschrevene een afnemersindicatie opgenomen.
2. Indien de ouders, voogden of verzorgers van een ingeschrevene jonger dan 16 jaar die lid is
van een kerkgenootschap of ander genootschap op geestelijke grondslag dat zich bij de SILA heeft
aangesloten, aan de SILA toestemming als bedoeld in artikel 2.3, derde lid, heeft verleend, wordt
op verzoek van de SILA door Onze Minister bij de persoonslijst van die ingeschrevene een
afnemersindicatie opgenomen.
3. De SILA beoordeelt binnen een termijn van vier weken na opneming van de afnemersindicatie
bij de persoonslijst of de ingeschrevene lid is van een bij haar aangesloten kerkgenootschap of
ander genootschap op geestelijke grondslag. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die
waarop de afnemersindicatie is opgenomen.
4. Indien reeds als actuele aanduiding een afnemersindicatie bij de persoonslijst is opgenomen,
wordt niet nogmaals een afnemersindicatie opgenomen.
Artikel 4 Spontane verstrekking van gegevens
1. Indien bij een persoonslijst als actuele aanduiding een afnemersindicatie is opgenomen,
verstrekt Onze Minister aan de SILA eenmalig de gegevens, genoemd in artikel 6, voor zover deze
gegevens zijn opgenomen op die persoonslijst en, ingeval van instandhouding van de
afnemersindicatie als bedoeld in artikel 2, deze gegevens niet reeds zijn verstrekt.
2. Indien op de persoonslijst een gegeven als genoemd in artikel 6 wordt gewijzigd, verwijderd of
opgenomen en bij die persoonslijst als actuele aanduiding een afnemersindicatie is opgenomen,
verstrekt Onze Minister aan de SILA deze wijziging, verwijdering of opneming.
3. Bij wijziging van het gegeven omvat de verstrekking het gegeven zoals dit luidde voor en luidt
na de wijziging van het gegeven. Bij verwijdering van het gegeven omvat de verstrekking het
verwijderde gegeven. Bij eerste opneming van een gegeven omvat de verstrekking het
opgenomen gegeven. De verstrekking bevat tevens het administratienummer van de
ingeschrevene dat als actueel gegeven op diens persoonslijst is opgenomen.
4. De verstrekking aan de SILA bij wijziging van het administratienummer van de ingeschrevene,
bevat een set identificerende gegevens en de ingangsdatum van de geldigheid met betrekking tot
de elementen in de categorie ‘01 PERSOON’. Deze verstrekking vindt plaats overeenkomstig de
systeembeschrijving.
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Artikel 5 Verstrekking op basis van een zoekvraag
1. Onze Minister verstrekt aan de SILA op haar verzoek een gegeven dat is vermeld op de
persoonslijst van een ingeschrevene, voor zover het een gegeven betreft als genoemd in artikel 6
en over die ingeschrevene spontaan gegevens worden verstrekt op grond van dit besluit.
2. De SILA verzoekt slechts om een gegeven dat is vermeld op de persoonslijst van een
ingeschrevene indien:
a. die ingeschrevene lid is van een bij haar aangesloten kerkgenootschap of ander genootschap op
geestelijke grondslag; en
b. zij aanwijzingen heeft dat dit gegeven in haar administratie niet overeenkomt met het actuele
gegeven op de persoonslijst van die ingeschrevene.
3. Bij een verzoek als bedoeld in het eerste lid, overlegt de SILA de gegevens, genoemd in artikel
7.
Artikel 6 Gegevens als bedoeld in de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 5, eerste lid
De gegevens, bedoeld in de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 5, eerste lid, zijn:
01 PERSOON
01.01.10 A-nummer persoon
01.02.10 Voornamen persoon
01.02.20 Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40 Geslachtsnaam persoon
01.03.10 Geboortedatum persoon
01.61.10 Aanduiding naamgebruik
05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.40 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
06 OVERLIJDEN
06.08.10 Datum overlijden
07 INSCHRIJVING
07.70.10 Indicatie geheim
08 VERBLIJFPLAATS
08.09.10 Gemeente van inschrijving
08.10.10 Functie adres
08.10.20 Gemeentedeel
08.10.30 Datum aanvang adreshouding
08.11.10 Straatnaam
08.11.20 Huisnummer
08.11.30 Huisletter
08.11.40 Huisnummertoevoeging
08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
08.11.60 Postcode
08.12.10 Locatiebeschrijving
08.13.10 Land adres buitenland
08.13.30 Regel 1 adres buitenland
08.13.40 Regel 2 adres buitenland
08.13.50 Regel 3 adres buitenland
Artikel 7 Gegevens als bedoeld in artikel 5, derde lid
De gegevens, bedoeld in artikel 5, derde lid, zijn:
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01 PERSOON
01.01.10 A-nummer persoon
Artikel 8 Verwijdering afnemersindicatie
1. De afnemersindicatie wordt door Onze Minister verwijderd als actuele aanduiding bij de
persoonslijst:
a. op elektronisch verzoek van de ingeschrevene van 16 jaar of ouder;
b. op verzoek van de SILA, indien:
1°. de ingeschrevene van 16 jaar of ouder bij de SILA of bij een kerkgenootschap of ander
genootschap op geestelijke grondslag dat zich bij de SILA heeft aangesloten, kenbaar heeft maakt
de gegevensverstrekking over hem aan de SILA te willen beëindigen;
2°. de ouders, voogden of verzorgers van een ingeschrevene jonger dan 16 jaar bij de SILA of bij
een kerkgenootschap of ander genootschap op geestelijke grondslag dat zich bij de SILA heeft
aangesloten, kenbaar hebben gemaakt de gegevensverstrekking over die ingeschrevene aan de
SILA te willen beëindigen; of
3°. de SILA heeft vastgesteld dat de ingeschrevene geen lid is van een kerkgenootschap of ander
genootschap op geestelijke grondslag dat zich bij de SILA heeft aangesloten; of
c. indien op de persoonslijst van de ingeschrevene de codering wordt opgenomen die aanduidt dat
geen gegevens van de persoonslijst van de ingeschrevene aan de SILA worden verstrekt.
2. Indien de afnemersindicatie als actuele aanduiding bij de persoonslijst van de ingeschrevene is
verwijderd, verwijdert de SILA alle over die ingeschrevene in haar administratie opgenomen
gegevens.
Artikel 9 Overige gegevensverstrekking
1. Indien gegevensverstrekking door Onze Minister aan de SILA ten onrechte niet is geschied of op
onjuiste wijze, wordt dit overeenkomstig de systeembeschrijving hersteld. Indien de
afnemersindicatie ten onrechte niet bij de persoonslijst is opgenomen, ten onrechte is verwijderd
of ten onrechte niet is verwijderd, wordt dit overeenkomstig de systeembeschrijving hersteld.
2. Indien de verstrekking aan de SILA een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht,
bevat die verstrekking naast het gegeven tevens gegevens over dat onderzoek. Indien bij een
persoonslijst als actuele aanduiding een afnemersindicatie is opgenomen, worden tevens gegevens
over het begin en voor zover mogelijk over de beëindiging van het onderzoek verstrekt.
3. Indien de spontane verstrekking van gegevens aan de SILA een gegeven omvat waarbij de
indicatie ‘onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde’ is vermeld, bevat die verstrekking
tevens deze indicatie. Overige verstrekkingen aan de SILA omvatten geen gegevens waarbij deze
indicatie is vermeld.
4. Indien aan de SILA gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is
opgeschort, bevat deze verstrekking tevens gegevens omtrent de reden en de datum van de
opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen bij de persoonslijst, gegevens
over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.
5. In geval van afvoering van een persoonslijst uit de basisregistratie worden aan de SILA, indien
de code ‘fout’ als omschrijving van de reden van de opschorting van de bijhouding bij de
persoonslijst is vermeld en bij die persoonslijst als actuele aanduiding een afnemersindicatie is
opgenomen, de volgende gegevens verstrekt:
a. het administratienummer van de ingeschrevene;
b. de omschrijving van de reden van de opschorting van de bijhouding; en
c. de datum van de opschorting van de bijhouding.
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