Datum
16 december 2020
Kenmerk
2020-0000729128

In het verzoek van 17 november 2020, 2020-0000708786 heeft de directie van
RDW verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit
de basisregistratie personen in verband met het rijbewijsregister, het
kentekenregister, het snelle boten register en de afgifte van bevoegdheidspassen.
Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit
verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1.

Begripsbepalingen

Artikel 1
In
a.
b.
c.
d.

dit besluit wordt verstaan onder:
de RDW: de directie van de Dienst Wegverkeer;
de Wet BRP: de Wet basisregistratie personen;
het Besluit BRP: het Besluit basisregistratie personen;
de basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel
1.2 van de Wet BRP;
e. de systematische verstrekking: de systematische verstrekking, bedoeld in
artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
f. de systeembeschrijving: de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het
Besluit BRP;
g. de persoonslijst: de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet
BRP;
h. de ingeschrevene: de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de
Wet BRP;
i. de ingezetene: de ingezetene, bedoeld in artikel 1.1, onder f, van de Wet BRP;
j. de autorisatietabelregel: de tabel ten behoeve van de systematische
verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
k. de afnemersindicatie: de codering die de RDW aanduidt in verband met de
uitvoering van dit besluit en die is vermeld in de autorisatietabelregel;
l. de spontane verstrekking van gegevens: de verstrekking van gegevens,
bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder a, van het Besluit BRP;
m. de verstrekking van gegevens op verzoek: de verstrekking van gegevens,
bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het
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n.
o.

p.

q.

aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste
tien bedraagt;
een actueel gegeven: een gegeven dat overeenkomstig de systeembeschrijving
als actueel gegeven in de basisregistratie personen is vermeld;
een infrastructurele wijziging: een wijziging van de Categorie Verblijfplaats die
overeenkomstig
de
systeembeschrijving
wordt
beschouwd
als
een
infrastructurele wijziging;
de
Rijksdienst
voor
Identiteitsgegevens:
de
Rijksdienst
voor
Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties;
algemene taken: het behandelen van
•
een door een ingeschrevene ingediend verzoek op basis van artikel 3 van
de Wet hergebruik overheidsinformatie;
•
het behandelen van een door een ingeschrevene ingediend verzoek op basis
van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur;
•
het versturen van een besluit naar aanleiding van een verzoek door een
ingeschrevene
op
basis
van
de
Algemene
verordening
gegevensbescherming;
•
het behandelen van een door een ingeschrevene ingediende klacht op
grond van artikel 9:1 Algemene wet bestuursrecht of een door een
ingeschrevene ingesteld bezwaar in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht.

Paragraaf 2.

De spontane verstrekking van gegevens aan
de RDW

Artikel 2
1. Zodra de afnemersindicatie bij de persoonslijst van een ingeschrevene is
opgenomen worden aan de RDW eenmaal de gegevens verstrekt die zijn
opgenomen in bijlage I bij dit besluit voor zover deze gegevens zijn opgenomen
op de persoonslijst van de ingeschrevene.
2. Indien een gegeven dat is opgenomen in bijlage I op de persoonslijst van een
ingeschrevene
wordt
gewijzigd,
verwijderd
of
opgenomen
en
de
afnemersindicatie als actuele aanduiding bij deze persoonslijst is vermeld, krijgt
de RDW deze wijziging, verwijdering of opname van het gegeven verstrekt.
3. De verstrekking bevat bij de wijziging van een gegeven het gegeven zoals dit
luidde voor de wijziging en het gegeven zoals dit luidt na de wijziging. Bij een
verwijdering van een gegeven bevat de verstrekking het verwijderde gegeven.
Bij een eerste opneming van een gegeven op de persoonslijst bevat de
verstrekking het opgenomen gegeven. De verstrekking bevat tevens het
administratienummer van de ingeschrevene, dat als actuele aanduiding op de
persoonslijst is vermeld.
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4. De verstrekking aan de RDW naar aanleiding van de wijziging van het
administratienummer van de ingeschrevene bevat een set identificerende
gegevens en de ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van
de categorie Persoon. De verstrekking vindt plaats overeenkomstig hetgeen is
bepaald in de systeembeschrijving.
Artikel 3
1. De afnemersindicatie wordt op verzoek van de RDW bij de persoonslijst van een
ingeschrevene opgenomen. De RDW verzoekt slechts om de opneming, indien
het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een ingeschrevene:
a. aan wie een verklaring van rijvaardigheid, verklaring van geschiktheid of
getuigschrift van Vakbekwaamheid of getuigschrift van nascholing als
bedoeld in artikel 1, onder e, f, l en p, van het Reglement Rijbewijzen, is
afgegeven;
b. die een aanvraag voor een rijbewijs heeft gericht tot de RDW
overeenkomstig artikel 28, 29, 30, 31 of 173ee van het Reglement
Rijbewijzen;
c. die is of wordt opgenomen in het Rijbewijsregister als bedoeld in artikel 126
van de Wegenverkeerswet;
2. De afnemersindicatie wordt op verzoek van de RDW bij de persoonslijst van een
ingeschrevene opgenomen. De RDW verzoekt slechts om de opneming, indien
het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een ingeschrevene
die is of wordt opgenomen in het Kentekenregister als bedoeld in artikel 42 van
de Wegenverkeerswet.
3. De afnemersindicatie wordt op verzoek van de RDW bij de persoonslijst van een
ingeschrevene opgenomen. De RDW verzoekt slechts om de opneming, indien
het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een ingeschrevene
die is of wordt opgenomen in het snelle motorbotenregister als bedoeld in
artikel 2 van de Beleidsregel registratie snelle motorboten.
4. De afnemersindicatie wordt op verzoek van de RDW bij de persoonslijst van een
ingeschrevene opgenomen. De RDW verzoekt slechts om de opneming, indien
het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een ingeschrevene:
a. die piloot op afstand is als bedoeld in artikel 3 onder 27 van de
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/945 waarvoor de RDW de
administratie voert;
b. die exploitant is als bedoeld in artikel 2, onder 2, van de
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 en die is of wordt ingeschreven in
het registratiesysteem als bedoeld in artikel 14 onder 2 van de
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947;
5. De afnemersindicatie wordt op verzoek van de RDW bij de persoonslijst van een
ingeschrevene opgenomen. De RDW verzoekt slechts om de opneming, indien
het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een ingeschrevene
die een bevoegdheidspas als bedoeld in artikel 85a, eerste lid van de
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Wegenverkeerswet, de Regeling Erkenning Aanpassing Voertuigen of de
regeling Erkenning Tachografen heeft aangevraagd.
6. De afnemersindicatie wordt niet bij de persoonslijst van een ingezetene
opgenomen, indien de afnemersindicatie reeds als actuele aanduiding bij de
persoonslijst van de ingezetene is vermeld.
Artikel 4
De afnemersindicatie wordt op verzoek van de RDW verwijderd als actuele
aanduiding bij de persoonslijst van een ingeschrevene. De RDW verzoekt in ieder
geval om de verwijdering, indien:
a. de ingeschrevene gedurende drie maanden geen motorvoertuig of
aanhangwagen op zijn of haar naam heeft staan;
b. de ingeschrevene gedurende drie maanden geen snelle motorboot op zijn of
haar naam heeft staan;
c. de ingeschrevene geen erkenninghouder meer is in de zin van artikel 83 van de
Wegenverkeerswet, de Regeling Erkenning Aanpassing Voertuigen of de
Regeling Erkenning Tachografen;
d. aan de ingeschrevene drie jaar na afgifte van een verklaring van rijvaardigheid,
verklaring van geschiktheid of getuigschrift van Vakbekwaamheid of
getuigschrift van nascholing als bedoeld in artikel 1, onder e, f, l en p, van het
Reglement Rijbewijzen, geen rijbewijs is afgegeven;
e. de ingeschrevene niet meer in het Rijbewijzenregister is ingeschreven;
f. de aanvraag tot afgifte van een rijbewijs is afgewezen door de RDW en de
bezwaar- en beroepstermijn tegen deze beslissing van de RDW is verlopen of
de bezwaar- en beroepsprocedure tegen de beslissing van de RDW is afgerond.
g. de ingeschrevene gedurende drie maanden niet meer geregistreerd staat of
aangemerkt kan worden als exploitant en/of piloot op afstand van onbemande
luchtvaartuigen (drones).

Paragraaf 3.

De verstrekking van gegevens op verzoek aan
de RDW

Artikel 5
1. Aan de RDW wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de
persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is
opgenomen in bijlage II t/m VI bij dit besluit.
2. De RDW verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage II bij dit
besluit, indien:
a. aan de ingeschrevene een verklaring van rijvaardigheid, verklaring van
geschiktheid of getuigschrift van Vakbekwaamheid of getuigschrift van
nascholing als bedoeld in artikel 1, onder e, f, l en p, van het Reglement
Rijbewijzen, is afgegeven;
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b.
c.

de ingeschrevene een aanvraag voor een rijbewijs heeft gericht tot de RDW
overeenkomstig artikel 28, 29, 30, 31 of 173ee van het Reglement
Rijbewijzen;
de ingeschrevene is of wordt opgenomen in het Rijbewijsregister als
bedoeld in artikel 126 van de Wegenverkeerswet.

3. De RDW verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage III bij
dit besluit, indien:
a. de ingeschrevene een verzoek om tenaamstelling van een motorvoertuig of
aanhangwagen heeft gedaan overeenkomstig de bepalingen in de
Wegenverkeerswet;
b. de ingeschrevene is of wordt opgenomen in het Kentekenregister als
bedoeld in artikel 42 van de Wegenverkeerswet.
4. De RDW verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage IV bij dit
besluit, indien de ingeschrevene een begeleiderspas heeft aangevraagd op
grond van artikel 111a van de Wegenverkeerswet.
5. De RDW verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage V bij dit
besluit, indien:
a. de ingeschrevene een bevoegdheidspas als bedoeld in artikel 85a, eerste lid
van de Wegenverkeerswet, de Regeling Erkenning Aanpassing Voertuigen of
de regeling Erkenning Tachografen heeft aangevraagd;
b. de RDW ten aanzien van een ingeschrevene algemene taken uitvoert;
c. de ingeschrevene op grond van artikel 1:383 van het Burgerlijk Wetboek
curator of wettelijke vertegenwoordiger is van de ingeschrevene die een
verzoek om tenaamstelling van een motorvoertuig of aanhangwagen heeft
gedaan of die is of wordt opgenomen in het kentekenregister als bedoeld in
artikel 42 van de Wegenverkeerswet.
6. De RDW verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage VI bij dit
besluit, indien:
a. de ingeschrevene een verzoek om tenaamstelling van een snelle motorboot
heeft gedaan overeenkomstig de bepalingen in de Beleidsregel registratie
snelle motorboten;
b. de ingeschrevene is of wordt opgenomen in het snelle motorbotenregister
als bedoeld in artikel 2 van de Beleidsregel registratie snelle motorboten;
c. de ingeschrevene een aanvraag doet voor een bewijs van voltooiing van
een online theorie examen als bedoeld in bijlage UAS.OPEN.020 lid 4 sub a
van de Uitvoeringsverordening (EU)
2019/947;
d. de ingeschrevene een piloot op afstand is als bedoeld in artikel 3 onder 27
van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/945 waarvoor de RDW de
administratie voert;
e. de ingeschrevene exploitant is als bedoeld in artikel 2, onder 2, van de
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 en die is of wordt ingeschreven in
het registratiesysteem als bedoeld in artikel 14 onder 2 van de
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947.
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7. Aan de RDW worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de
gegevens waarvan de RDW bij zijn verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is
opgenomen in bijlage II t/m VI bij dit besluit.

Paragraaf 4.

Overige verstrekkingen aan de RDW

Artikel 6
1. Indien de gegevensverstrekking die op grond van dit besluit aan de RDW dient
plaats te vinden niet of op onjuiste wijze is geschied, wordt dit overeenkomstig
hetgeen hierover is geregeld in de systeembeschrijving hersteld. Indien de
afnemersindicatie ten onrechte niet bij een persoonslijst is geplaatst, ten
onrechte is verwijderd of ten onrechte niet is verwijderd wordt dit hersteld
overeenkomstig hetgeen hierover is bepaald in de systeembeschrijving.
2. Indien een verstrekking aan de RDW op grond van dit besluit een gegeven
betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit
gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek. Indien de afnemersindicatie
als actuele aanduiding bij de persoonslijst is vermeld worden tevens gegevens
over het begin, de wijziging of de beëindiging van het onderzoek zelf verstrekt.
3. Indien de spontane verstrekking van gegevens aan de RDW een gegeven bevat
waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is
vermeld, bevat de verstrekking tevens deze indicatie. De overige
verstrekkingen aan de RDW die plaatsvinden op grond van dit besluit bevatten
geen gegevens waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare
orde” is vermeld.
4. Indien aan de RDW gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan
de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent
de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens
zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de
aanlevering van de verstrekte gegevens.
5. Bij de afvoering van een persoonslijst uit de basisregistratie personen worden
aan de RDW, indien de code “fout” als omschrijving reden opschorting
bijhouding op de persoonslijst is vermeld en de afnemersindicatie als actuele
aanduiding bij de persoonslijst is vermeld, de volgende gegevens verstrekt:
a. A-nummer persoon;
b. omschrijving reden opschorting bijhouding;
c. datum opschorting bijhouding.
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Paragraaf 5.

De verzending en de ontvangst van berichten

Artikel 7
1. Indien als gevolg van infrastructurele wijzigingen aan de RDW op grond van dit
besluit gegevens moeten worden verstrekt, kan de RDW met de Rijksdienst
voor Identiteitsgegevens overeenkomen dat de gegevens niet worden verstrekt.
De overeenstemming tussen de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de
RDW wordt schriftelijk vastgelegd.
2. Nadat schriftelijke overeenstemming is bereikt met de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens kan de RDW gebruik maken van een alternatief medium als
bedoeld in de systeembeschrijving bij verstrekking van gegevens als bedoeld in
paragraaf 2 en ingeval van verstrekking van gegevens als gevolg van
infrastructurele wijzigingen.

Paragraaf 6.

Slotbepalingen

Artikel 8
1. De RDW verstrekt aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking
heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.
2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:
a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de RDW;
b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de
taak van de RDW;
c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de taak van de RDW.
Artikel 9
Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23
september 2020, met kenmerk 2020-0000296205, wordt ingetrokken.
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Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 december 2020.
Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.
's-Gravenhage, 16 december 2020

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

F.G.A.M. Jacob
Directeur Uitvoering Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief
bezwaar maken bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451,
2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede
de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar
berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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BIJLAGE I
Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.10
01.01.20
01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.03.20
01.03.30
01.04.10
01.61.10
01.85.10

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon
Voornamen persoon
Adellijke titel/predicaat persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geboorteplaats persoon
Geboorteland persoon
Geslachtsaanduiding
Aanduiding naamgebruik
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Persoon

04

NATIONALITEIT

04.05.10
04.65.10
04.85.10

Nationaliteit
Aanduiding bijzonder Nederlanderschap
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Nationaliteit

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.20
05.02.30
05.02.40
05.07.10
05.07.40
05.15.10
05.85.10

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner
Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
Soort verbintenis
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

06

OVERLIJDEN

06.08.10
06.86.10

Datum overlijden
Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de
categorie Overlijden

07

INSCHRIJVING

07.70.10

Indicatie geheim
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08

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.10.10
08.10.30
08.11.10
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60
08.11.70
08.12.10
08.13.10
08.13.20
08.14.20

Gemeente van inschrijving
Functie adres
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Locatiebeschrijving
Land adres buitenland
Datum aanvang adres buitenland
Datum vestiging in Nederland

11

GEZAGSVERHOUDING

11.33.10
11.85.10

Indicatie curateleregister
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Gezagsverhouding
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BIJLAGE II
Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.10
01.01.20
01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.03.20
01.03.30
01.04.10
01.61.10
01.85.10

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon
Voornamen persoon
Adellijke titel/predicaat persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geboorteplaats persoon
Geboorteland persoon
Geslachtsaanduiding
Aanduiding naamgebruik
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Persoon

04

NATIONALITEIT

04.05.10
04.65.10
04.85.10

Nationaliteit
Aanduiding bijzonder Nederlanderschap
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Nationaliteit

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.20
05.02.30
05.02.40
05.07.10
05.07.40
05.15.10
05.85.10

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner
Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
Soort verbintenis
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

06

OVERLIJDEN

06.08.10
06.86.10

Datum overlijden
Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de
categorie Overlijden

07

INSCHRIJVING

07.70.10

Indicatie geheim
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08

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.10.10
08.10.30
08.11.10
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60
08.11.70
08.12.10
08.13.10
08.13.20
08.13.30
08.13.40
08.13.50
08.14.20

Gemeente van inschrijving
Functie adres
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Locatiebeschrijving
Land adres buitenland
Datum aanvang adres buitenland
Regel 1 adres buitenland
Regel 2 adres buitenland
Regel 3 adres buitenland
Datum vestiging in Nederland

10

VERBLIJFSTITEL

10.39.10
10.39.20
10.39.30
10.85.10

Aanduiding verblijfstitel
Datum einde verblijfstitel
Ingangsdatum verblijfstitel
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Verblijfstitel

60

VERBLIJFSTITEL

60.39.10
60.39.20
60.39.30
60.85.10

Aanduiding verblijfstitel
Datum einde verblijfstitel
Ingangsdatum verblijfstitel
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Verblijfstitel
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BIJLAGE III
Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.10
01.01.20
01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.03.20
01.03.30
01.04.10
01.61.10
01.85.10

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon
Voornamen persoon
Adellijke titel/predicaat persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geboorteplaats persoon
Geboorteland persoon
Geslachtsaanduiding
Aanduiding naamgebruik
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Persoon

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.20
05.02.30
05.02.40
05.07.10
05.85.10

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner
Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

06

OVERLIJDEN

06.08.10
06.86.10

Datum overlijden
Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de
categorie Overlijden

07

INSCHRIJVING

07.70.10

Indicatie geheim

08

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.10.10
08.10.30
08.11.10
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50

Gemeente van inschrijving
Functie adres
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
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08.11.60
08.11.70
08.12.10
08.13.10
08.13.20
08.13.30
08.13.40
08.13.50

Postcode
Woonplaatsnaam
Locatiebeschrijving
Land adres buitenland
Datum aanvang adres buitenland
Regel 1 adres buitenland
Regel 2 adres buitenland
Regel 3 adres buitenland

11

GEZAGSVERHOUDING

11.33.10
11.85.10

Indicatie curateleregister
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Gezagsverhouding
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BIJLAGE IV
Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.10
01.01.20
01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.04.10
01.61.10
01.85.10

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon
Voornamen persoon
Adellijke titel/predicaat persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geslachtsaanduiding
Aanduiding naamgebruik
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Persoon

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.20
05.02.30
05.02.40
05.07.10
05.85.10

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner
Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

06

OVERLIJDEN

06.08.10
06.86.10

Datum overlijden
Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de
categorie Overlijden

07

INSCHRIJVING

07.70.10

Indicatie geheim

08

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.10.10
08.10.30
08.11.10
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60
08.11.70
08.12.10

Gemeente van inschrijving
Functie adres
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Locatiebeschrijving
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BIJLAGE V
Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.10
01.01.20
01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.04.10
01.61.10
01.85.10

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon
Voornamen persoon
Adellijke titel/predicaat persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geslachtsaanduiding
Aanduiding naamgebruik
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Persoon

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.20
05.02.30
05.02.40
05.07.10
05.85.10

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner
Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

06

OVERLIJDEN

06.08.10
06.86.10

Datum overlijden
Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de
categorie Overlijden

07

INSCHRIJVING

07.70.10

Indicatie geheim

08

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.10.10
08.10.30
08.11.10
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60
08.11.70
08.12.10
08.13.10

Gemeente van inschrijving
Functie adres
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Locatiebeschrijving
Land adres buitenland
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08.13.20
08.13.30
08.13.40
08.13.50

Datum aanvang adres buitenland
Regel 1 adres buitenland
Regel 2 adres buitenland
Regel 3 adres buitenland
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BIJLAGE VI
Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.10
01.01.20
01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.04.10
01.61.10
01.85.10

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon
Voornamen persoon
Adellijke titel/predicaat persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geslachtsaanduiding
Aanduiding naamgebruik
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Persoon

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.20
05.02.30
05.02.40
05.07.10
05.85.10

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner
Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

06

OVERLIJDEN

06.08.10
06.86.10

Datum overlijden
Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de
categorie Overlijden

07

INSCHRIJVING

07.70.10

Indicatie geheim

08

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.10.10
08.10.30
08.11.10
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60
08.11.70
08.12.10

Gemeente van inschrijving
Functie adres
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Locatiebeschrijving
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08.13.10
08.13.20
08.13.30
08.13.40
08.13.50

Land adres buitenland
Datum aanvang adres buitenland
Regel 1 adres buitenland
Regel 2 adres buitenland
Regel 3 adres buitenland

11

GEZAGSVERHOUDING

11.33.10
11.85.10

Indicatie curateleregister
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de
categorie Gezagsverhouding
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Toelichting
1.

Algemeen

Inleiding
De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de
basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens
opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.
De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven
bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.
Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die
buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van
niet-ingezetenen worden bijgehouden door de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de
basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen
(RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden
dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke
gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk
actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.
De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over
ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen
andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal
bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie
personen verstrekt.
Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking
Allereerst
komen
overheidsorganen
in
aanmerking
voor
systematische
gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook
organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk
belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze
organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts
voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan
onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden
gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden
als onderzoeksinstellingen bedoeld.
Het autorisatiebesluit
Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie
personen dienen hiertoe een verzoek in bij de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een
autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over
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welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt
wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de
beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit
basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre
de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de
taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te
krijgen, gewaarborgd.
Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van
de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over
welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden
verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden
verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.
Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een
zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt
de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de
basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2.

Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op
verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op
de volgende manieren plaats:
De spontane verstrekking van gegevens
Met behulp van de spontane verstrekking van gegevens kan een afnemer zijn eigen
bestand actueel houden. De afnemer wordt met behulp van deze
gegevensverstrekking op de hoogte gehouden van mutaties in de gegevens van de
personen die tot de doelgroep van de afnemer behoren. Om de spontane
verstrekking mogelijk te maken moeten de persoonslijsten van deze personen
worden gemarkeerd. De markering vindt plaats door het opnemen van de
afnemersindicatie van de afnemer bij de betreffende persoonslijst.
De spontane verstrekking betreft een vastgestelde (sub)set van gegevens van een
persoonslijst. Zodra de afnemersindicatie van een afnemer bij een persoonslijst is
geplaatst krijgt deze afnemer eenmalig de gehele set gegevens verstrekt. Hierna
krijgt de afnemer, indien een van de in de set opgenomen gegevens wijzigt, het
oude en het nieuwe gegeven verstrekt. Bij opname van een gegeven bevat de
verstrekking het nieuwe gegeven, bij verwijdering van een gegeven bevat de
verstrekking het verwijderde gegeven.
Afnemersindicaties kunnen op drie verschillende wijzen bij een persoonslijst worden
geplaatst. In de eerste plaats op verzoek van een afnemer. Ten tweede door middel
van een selectie: eenmalig of periodiek worden afnemersindicaties geplaatst bij
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persoonslijsten die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Ten derde door middel
van sleutelrubrieken, waarbij een afnemersindicatie bij de persoonslijst wordt
opgenomen indien een bepaald gegeven op de persoonslijst van een persoon wordt
opgenomen of gewijzigd en de desbetreffende persoonslijst na die wijziging of
opneming aan één of meer gestelde voorwaarden voldoet.
De afnemersindicatie wordt niet bij een persoonslijst geplaatst als dezelfde
afnemersindicatie reeds als actuele aanduiding bij de persoonslijst is opgenomen.
In het geval dat een ingeschrevene over wie gegevens verstrekt worden niet
(meer) behoort tot de doelgroep dient bij de persoonslijst van die ingeschrevene
geen afnemersindicatie (meer) voor te komen. Dit betekent dat de afnemer de
verplichting heeft de eerder geplaatste afnemersindicatie te laten verwijderen. De
afnemersindicatie blijft als historische aanduiding bij de persoonslijst van de
ingeschrevene staan.
De verstrekking op verzoek
Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt
krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke
categorieën personen mogen worden opgevraagd.
Overige verstrekkingen
Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een
bepaalde periode niet of niet juist heeft plaatsgevonden. Ook kan voorkomen dat
afnemersindicaties ten onrechte zijn verwijderd of niet zijn opgenomen. Om dit te
herstellen wordt een zogenaamd “herstelbericht” verstuurd. Tevens worden de
ontbrekende afnemersindicaties (opnieuw) geplaatst of verwijderd.
Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling
van gegevens, wordt hiervan melding gedaan.
Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel
strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en
worden daarom in principe niet verstrekt. Uitzondering hierop is de spontane
verstrekking die het gevolg is van de correctie van het foutieve gegeven. Deze
spontane verstrekking vindt wel plaats, waarbij met het oude gegeven dat wordt
verstrekt tevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde”
wordt meeverstrekt.
Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort,
hetgeen onder meer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd,
worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst
meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een nietingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de
persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen
gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of
de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn
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opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit
een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.
Een persoonslijst die ten onrechte in de basisregistratie personen is opgenomen,
wordt afgevoerd. Bij afvoering worden de reden en datum opschorting bijhouding
van de persoonslijst en het administratienummer van de ingeschrevene verstrekt.

3.

De verzending en ontvangst van berichten

Onder infrastructurele wijziging wordt verstaan een gemeentenaamswijziging, een
samenvoeging van gemeenten, een opdeling van een gemeente in een aantal
nieuwe gemeenten of een gemeentedeelwijziging. Door een infrastructurele
wijziging kan een groot aantal persoonslijsten gewijzigd worden met als gevolg dat
aan de afnemer gegevens worden verstrekt. Het is mogelijk dat de afnemer geen
behoefte heeft aan de ontvangst van deze gegevens of deze gegevens op andere
wijze verstrekt wenst te krijgen. Om de verstrekking van overbodige gegevens te
voorkomen, maakt het besluit het mogelijk dat overeengekomen wordt dat deze
gegevens niet of op andere wijze worden verstrekt.
Over de verstrekking van gegevens via alternatieve media, al dan niet naar
aanleiding van infrastructurele wijzigingen, over de leverings- en selectiedata en
over andere relevante onderwerpen dient overeenstemming te zijn met de
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

4.

De RDW

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de RDW. De
RDW is een zelfstandig werkende uitvoeringsorganisatie ressorterend onder het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
De RDW is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1.1, onder t, van de Wet BRP.

4.1.

Taken van de RDW

De RDW heeft 4 belangrijke opdrachten van de Nederlandse overheid:
•
Toelating: voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en
Europese markt.
•
Toezicht en controle: toezicht houden op door de RDW erkende bedrijven en
controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen.
•
Registratie en informatieverstrekking: verzamelen, opslaan, bewerken en
beheren van gegevens over voertuigen, snelle motorboten en onbemande
luchtvaartuigen, hun eigenaren, rijbewijzen en voertuigdocumenten en het
verstrekken van informatie aan belanghebbenden over deze gegevens.
•
Documentafgifte: documenten afgeven die nodig zijn voor voertuigen of
eigenaren, zoals kentekenbewijzen, rijbewijzen en het APK-formulier.
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Beschrijving van de werkzaamheden waarvoor gegevens uit de BRP noodzakelijk
zijn:
4.1.1.

Afgifte rijbewijzen, rijbewijzenregister en begeleid rijden

Afgifte rijbewijzen
Als iemand voor de eerste keer een rijbewijs aanvraagt, dan heeft de RDW al van
het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) doorgekregen dat hij of zij
geslaagd is voor zijn of haar rijexamen. De RDW plaatst na die melding van het
CBR een afnemersindicatie bij deze persoon om zijn of haar gegevens in zijn
bestand actueel te houden. Wanneer de persoon vervolgens aan de balie bij de
gemeente komt om een rijbewijs aan te vragen, verifieert de gemeente de
gegevens van deze persoon. De gemeente stuurt de aanvraag door aan de RDW.
Vervolgens wordt door de RDW het rijbewijs gemaakt en teruggestuurd naar de
gemeente die het rijbewijs uitreikt aan de aanvrager.
Houders van rijbewijzen kunnen een nieuw rijbewijs aanvragen. Bijvoorbeeld omdat
hij of zij het rijbewijs moet vernieuwen of het rijbewijs heeft verloren. Of omdat de
persoonsgegevens die op het rijbewijs zijn opgenomen zijn gewijzigd of de houder
het rijbewijs wil uitbreiden met een nieuwe categorie. In deze gevallen gebruikt de
RDW de persoonsgegevens van de houder uit zijn bestand dat actueel wordt
gehouden met spontane mutaties uit de BRP.
Ook personen die buiten Nederland wonen, maar niet in een lidstaat van de
Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA) wonen, kunnen bij de
RDW een nieuw rijbewijs aanvragen. Als deze persoon als niet-ingezetene in de BRP
is opgenomen, controleert de RDW de gegevens van de aanvrager met behulp van
de gegevens in de BRP. Nederlanders die woonachtig zijn in een EU/EVA-lidstaat
moeten het rijbewijs omwisselen in het desbetreffende land.
Personen die in het bezit zijn van een buitenlands rijbewijs en in Nederland wonen
kunnen een verzoek doen om deze om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs.
Dit geldt (onder bepaalde voorwaarden) voor rijbewijzen uit een andere lidstaat van
de EU of EVA. En voor rijbewijzen uit landen waarmee Nederland hierover een
verdrag heeft gesloten. De RDW toetst deze verzoeken en gebruikt hierbij gegevens
die het uit de BRP heeft gekregen. Bijvoorbeeld om te controleren of de verzoeker
in de BRP is ingeschreven en rechtmatig in Nederland verblijft.
De RDW plaatst na ontvangst van een verzoek om omwisseling een
afnemersindicatie op de persoonslijst van de verzoeker zodat de RDW gedurende
de afhandeling van het verzoek over de actuele gegevens van de verzoeker
beschikt. In sommige gevallen is de afnemersindicatie al eerder geplaatst omdat de
verzoeker bij het CBR bijvoorbeeld een verklaring van geschiktheid heeft
aangevraagd en gekregen. De RDW plaatst dan een afnemersindicatie op het
moment dat het CBR dit aan de RDW heeft gemeld.
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Het rijbewijzenregister
Gegevens over houders van een rijbewijs worden opgenomen in het
rijbewijzenregister. De RDW beheert het rijbewijzenregister. Het register bevat
gegevens over rijbewijzen, rijvaardigheid en rijgeschiktheid.
Artikel 145 van het reglement rijbewijzen geeft aan welke persoonsgegevens van
een houder van een rijbewijs in het rijbewijzenregister zijn opgenomen. Als een
rijbewijs is verlopen blijven de gegevens in het rijbewijsregister staan. Verlopen
rijbewijzen komen altijd voor vernieuwing in aanmerking.
De persoonsgegevens die zijn opgenomen in het rijbewijzenregister worden door de
RDW zelf gebruikt voor de uitvoering van taken die de RDW heeft op grond van de
Wegenverkeerswet 1994. Bijvoorbeeld om een rijbewijs te personaliseren of om
een brief aan de houder te versturen om hem of haar te attenderen op de datum
waarop het rijbewijs moet worden vernieuwd. Of voor het toezenden van
echtheidsverklaringen als iemand die is geëmigreerd zijn of haar rijbewijs heeft
verloren. Het rijbewijzenregister wordt ook geraadpleegd door andere organisaties.
Bijvoorbeeld door de politie, andere opsporingsdiensten of het Openbaar Ministerie.
Begeleid rijden
Personen kunnen vanaf 17 jaar praktijkexamen auto afleggen. Als iemand voor zijn
18e slaagt (voor theorie en praktijk) en een rijbewijs heeft, dan moet hij of zij tot
zijn 18e rijden met een begeleider naarst zich in de auto. De 17-jarige is dan in het
bezit van een begeleiderspas waarop zijn of haar eigen naam en de naam van zijn
of haar begeleiders zijn opgenomen.
Iemand vanaf 16,5 jaar kan een begeleiderspas aanvragen bij de RDW. De RDW
controleert de gegevens van de aanvrager in de BRP, bijvoorbeeld de leeftijd
(geboortedatum). De gegevens worden ook gebruikt voor personalisatie van de
pas. De gegevens van degene aan wie de begeleiderspas is afgegeven en gegevens
van de begeleiders die op de pas zijn opgenomen, worden opgenomen in het
rijbewijzenregister.
Strafmaatregel
In het rijbewijzenregister worden maatregelen geregistreerd die van toepassing zijn
op rijbewijzen. Deze kunnen ook van toepassing zijn op rijbewijzen afgegeven door
een daartoe bevoegde autoriteit in het buitenland en de houder van het rijbewijs is
in Nederland woonachtig. De rechter kan een rij-ontzegging (OBM) opleggen, deze
kan ook worden opgelegd als de persoon niet in het bezit is van een rijbewijs. De
registratie van deze maatregelen vindt plaats in het rijbewijzenregister.
Gegevens uit de BRP
De RDW krijgt voor de uitvoering van deze taken gegevens van personen die een
verzoek indienen voor omwisseling, personen van wie de RDW een melding van het
CBR krijgt, personen die in het rijbewijzenregister zijn opgenomen en aanvragers
van een begeleiderspas.
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Als een verzoek voor omwisseling wordt afgewezen, of een persoon drie jaar na het
behalen van zijn rijexamen geen rijbewijs heeft aangevraagd, verwijdert de RDW
de afnemersindicatie van de persoonslijst van de betreffende persoon. Dit tenzij de
RDW de spontane verstrekking van de gegevens van de persoon nodig heeft voor
een van zijn andere taken.
4.1.2.

Tenaamstelling
motorvoertuigen
(basisregister voertuigen)

en

kentekenregister

Tenaamstelling
Een motorvoertuig of aanhangwagen moet op naam worden gesteld van de
(nieuwe) eigenaar. De RDW is verantwoordelijk voor dit proces van tenaamstelling.
De tenaamstelling kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij een kentekenloket, een RDWkeuringsstation of een RDW-balie of online. Voor de tenaamstelling worden de
gegevens geverifieerd van de persoon op wiens naam het motorvoertuig of
aanhangwagen moet komen te staan. Bijvoorbeeld om te controleren of deze
persoon in Nederland woont, ouder is dan 18 jaar (ouder dan 16 bij bromfietsen) is
en niet onder curatele staat. De RDW kan de gegevens verifiëren door deze
gegevens op te vragen uit de BRP. Maar de persoon kan ook al voorkomen in het
bestand van de RDW dat up to date wordt gehouden met spontane mutaties uit de
BRP. Bijvoorbeeld omdat hij of zij al eerder een motorvoertuig op zijn of haar naam
heeft laten stellen of omdat hij of zij op een andere manier met de RDW van doen
heeft gehad zoals voor het aanvragen van een rijbewijs. In dat geval worden de
gegevens geverifieerd in het eigen bestand van de RDW.
De tenaamstelling van een voertuig wordt gekwalificeerd als een eenzijdige
rechtshandeling. In het geval dat er een tenaamstelling wordt gedaan door een
onder curatele gestelde is deze nietig en wordt deze geacht nooit te hebben
plaatsgevonden. Om deze nietigheid in de systemen van de RDW te kunnen
verwerken, ontvangt de RDW de curatelegegevens uit de BRP. Daarnaast kan RDW
ook gegevens over de curator of wettelijk vertegenwoordiger verstrekt krijgen om
zijn of haar gegevens te controleren en hem of haar aan te kunnen schrijven op het
juiste adres.
Kentekenregister
Als een voertuig op naam is gesteld dan worden de gegevens hierover opgenomen
in het kentekenregister van de RDW. Het gaat hierbij om actuele en historische
persoons- en voertuiggegevens. De RDW plaatst afnemersindicaties bij personen
wiens gegevens zijn opgenomen in het kentekenregister zodat deze gegevens
actueel worden gehouden. Artikel 6 van het kentekenreglement geeft aan welke
persoonsgegevens in het kentekenregister staan. Het gaat hierbij om het
burgerservicenummer, de naam, de voornaam of voornamen, de adellijke titel of
het predicaat, de geboortedatum, de geboorteplaats, het geboorteland, het
geslacht, het adres en overlijden.
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De persoonsgegevens die zijn opgenomen in het kentekenregister worden door de
RDW zelf gebruikt voor de uitvoering van taken die de RDW heeft op grond van de
Wegenverkeerswet 1994. Bijvoorbeeld om na tenaamstelling de kentekencard te
personaliseren en om de card en de kentekencode toe te sturen naar de eigenaar
van het motorvoertuig of om een brief aan de eigenaar te sturen om hem of haar te
attenderen op de datum waarop het voertuig APK moet zijn gekeurd. Of voor het
opmaken van een proces-verbaal bij overtreding van de APK-keuringsplicht of
verzekeringsplicht die samenhangen met het bezit van een motorvoertuig.
Het kentekenregister wordt ook geraadpleegd door andere organisaties.
Bijvoorbeeld door de politie of door de Belastingdienst in verband met het heffen en
invorderen van de motorrijtuigenbelasting.
Het kentekenregister fungeert ook als “basisregistratie voertuigen” en maakt deel
uit van het stelsel van basisregistraties. Dat betekent dat overheidsorganisaties
verplicht zijn om voertuiggebonden gegevens uit het kentekenregister te betrekken.
En om de RDW te melden als ze het vermoeden hebben dat een gegeven dat ze uit
het kentekenregister hebben gekregen niet juist is. Zo hoeven burgers en
ondernemers nog maar één keer relevante gegevens op te geven.
Gegevens uit de BRP
De RDW krijgt voor de uitvoering van deze taken gegevens van personen die een
motorvoertuig of aanhangwagen op hun naam laten zetten. Indien van toepassing
ook gegevens van de curator van deze persoon. En van personen die in de
kentekenregistratie van de RDW worden of zijn opgenomen.
Als een persoon geen motorvoertuig of aanhangwagen meer op zijn naam heeft
staan, dan verwijdert de RDW de afnemersindicatie binnen drie maanden van zijn
of haar persoonslijst. Dit tenzij de RDW de spontane verstrekking van de gegevens
van de persoon nodig heeft voor een van zijn andere taken.
4.1.3.

Tenaamstelling snelle motorboten en snelle motorbotenregister

Tenaamstelling
Een snelle motorboot is een klein schip. Het is korter dan 20 meter en vaart sneller
dan 20 kilometer per uur. Hieronder vallen ook waterscooters en jetski’s.
Een snelle motorboot moet op naam worden gesteld van de (nieuwe) eigenaar. De
RDW is verantwoordelijk voor dit proces van tenaamstelling. De tenaamstelling kan
bijvoorbeeld plaatsvinden bij een kentekenloket, een RDW-keuringsstation of een
RDW-balie of online. Voor de tenaamstelling worden de gegevens geverifieerd van
de persoon op wiens naam de snelle motorboot moet komen te staan.
De RDW kan de gegevens verifiëren door deze gegevens op te vragen uit de BRP.
Maar de persoon kan ook al voorkomen in het bestand van de RDW dat up to date
wordt gehouden met spontane mutaties uit de BRP. Bijvoorbeeld omdat hij of zij al
eerder een snelle motorboot op zijn of haar naam heeft laten stellen of omdat hij of
zij op een andere manier met de RDW van doen heeft gehad zoals voor
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tenaamstelling van een motorvoertuig of het aanvragen van een rijbewijs. In dat
geval worden de gegevens geverifieerd in het eigen bestand van de RDW.
Snelle motorbotenregister
Als een snelle motorboot op naam is gesteld dan worden de gegevens hierover
opgenomen in de het snelle motorbotenregister van de RDW. Het gaat hierbij om
actuele en historische persoons- en vaartuiggegevens. De RDW plaatst
afnemersindicaties bij personen wiens gegevens zijn opgenomen in het snelle
motorbotenregister zodat deze gegevens actueel worden gehouden.
Artikel 3 Beleidsregel registratie snelle motorboten geeft aan welke gegevens in het
snelle
motorbotenregister
zijn
opgenomen.
Dit
betreft
onder
andere
burgerservicenummer, naam, voornaam en adres.
De persoonsgegevens die zijn opgenomen in het snelle motorbotenregister worden
door de RDW zelf gebruikt voor de uitvoering van hun taken. Bijvoorbeeld om na
tenaamstelling het registratiebewijs toe te sturen naar de eigenaar van de snelle
motorboot. Het snelle motorbotenregister wordt ook geraadpleegd door andere
organisaties. Bijvoorbeeld door de (water)politie.
Gegevens uit de BRP
De RDW krijgt voor de uitvoering van deze taken gegevens van personen die een
snelle motorboot op hun naam laten zetten. En van personen die in het snelle
motorbotenregister van de RDW worden of zijn opgenomen.
4.1.4.

Registratie onbemande luchtvaartuigen (drones)

Registratie
Vanuit de Europese Unie is opgelegd dat elke lidstaat een registratie van
onbemande luchtvaartuigen
bijhoudt. De RDW houdt in de registratie gegevens van exploitanten van
onbemande luchtvaartuigen bij. Daarnaast houdt de RDW een administratie bij ten
behoeve van het afgeven van een bewijs van voltooiing van een online theorieexamen en het afgeven van een vaardigheidsbewijs van piloten op afstand als
bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Regeling Aanwijzing RDW. Tevens heeft de RDW als
taak om mutaties op het vaardigheidsbewijs uit te voeren.
Gegevens uit de BRP
De RDW verifieert de gegevens van de exploitant of piloot op afstand. Bijvoorbeeld
om na te gaan of de aanmelder in Nederland woont, want alleen ingezetenen
worden in de Nederlandse registratie(s) opgenomen. Of om te controleren of de
piloot op afstand, die zich aanmeldt voor inschrijving, ouder is dan 16 jaar.
De RDW kan de gegevens verifiëren door deze gegevens op te vragen uit de BRP.
Maar de persoon kan ook al voorkomen in het bestand van de RDW dat up to date
wordt gehouden met spontane mutaties uit de BRP. Bijvoorbeeld omdat hij of zij
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een motorvoertuig op naam heeft staan of omdat hij of zij op een andere manier
met de RDW van doen heeft gehad zoals voor het aanvragen van een rijbewijs. In
dat geval worden de gegevens geverifieerd in het eigen bestand van de RDW.
Als een persoon wordt opgenomen in een van de registraties plaatst de RDW een
afnemersindicatie bij deze persoon zodat de gegevens in de droneregistratie actueel
worden gehouden. Als er bijvoorbeeld vanuit de BRP wordt gemeld dat iemand is
geëmigreerd, dan wordt de registratie van deze persoon beëindigd en wordt de
afnemersindicatie na drie maanden verwijderd.
In artikel 14 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 is aangegeven welke
gegevens in de registratie van exploitanten zijn opgenomen, waaronder de
volledige naam, geboortedatum en het adres van de persoon die is ingeschreven.
Naast de RDW zelf worden gegevens van exploitanten en piloten op afstand ook
gebruikt door andere (overheids)organisaties zoals de politie. De RDW krijgt voor
de uitvoering van deze taak gegevens uit de BRP van exploitanten van onbemande
luchtvaartuigen en piloten op afstand van onbemande luchtvaartuigen.
4.1.5.

Uitgifte RDW-bevoegdheidspassen

Motorvoertuigen moeten periodiek gekeurd worden in verband met de
verkeersveiligheid en milieu. De keuring wordt uitgevoerd door een APKkeurmeester. Ook in het buitenland kunnen voertuigen APK gekeurd worden. Denk
aan personen die een aantal maanden in het buitenland wonen (maar daar niet
staan ingeschreven) en dat net in die periode de auto gekeurd moet worden. De
RDW vraagt het adres op uit de BRP van de in het buitenland gevestigde APKkeurmeester om de bevoegdheidspas op te sturen. Daarnaast moeten
motorvoertuigen periodiek onderzocht worden omdat de eigenaar verplicht is de rijen rusttijden van de chauffeur m.b.v. een tachograaf moet registreren. Deze
onderzoeken voert een Tachograaftechnicus uit. Tenslotte moeten voertuigen
onderzocht worden als deze een conversie van de brandstof van benzine naar LPG
ondergaat. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door een LPG Technicus.
Om een RDW-bevoegd persoon te worden moet iemand aan diverse eisen voldoen,
waaronder het slagen voor een examen dat wordt afgelegd door IBKI (Innovam
Branchekwalificatie-instituut: instituut dat verantwoordelijk is voor de examinering
en certificering voor de mobiliteitsbranche). Als iemand is geslaagd voor dit examen
kan hij of zij een bevoegdheidspas bij de RDW aanvragen. De RDW verifieert de
gegevens van de aanvrager en stuurt de bevoegdheidspas op naar het adres van de
aanvrager. Voor de gegevensverificatie en het opsturen van de pas gebruikt de
RDW gegevens die het uit de BRP heeft gekregen. Over het algemeen staan die
gegevens al in het bestand van de RDW omdat de APK keurmeester al voor andere
zaken met de RDW te maken heeft gehad. Bijvoorbeeld omdat hij of zij een
rijbewijs heeft of eigenaar is van een motorvoertuig.
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4.1.6.

Algemene taken

Verzoeken op basis van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet
openbaarheid van bestuur
Op basis van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur heeft iedereen,
waaronder ook een ingeschrevene, het recht bij de RDW inzage te verzoeken in
documenten die gaan over een bestuurlijke aangelegenheid. Op basis van artikel 3
van de Wet hergebruik van overheidsinformatie heeft iedereen, waaronder ook een
ingeschrevene, het recht een verzoek tot hergebruik van informatie te richten aan
de RDW. De RDW heeft gegevens uit de BRP nodig om te zorgen dat de verzochte
informatie bij de juiste persoon terecht komt.
Verzoeken op grond van de AVG
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verordening van de
Europese Unie welke regels stelt voor de verwerking en bescherming van
persoonsgegevens. De AVG kent een aantal rechten waar ingeschrevenen van wie
gegevens worden verwerkt aanspraak op kunnen maken. Deze zijn vastgelegd in de
artikelen 15 t/m 22 van de AVG. Van deze rechten zijn het inzagerecht, het recht
op rectificatie en het recht op verwijdering van persoonsgegevens de meest
gebruikte rechten. Gelet op artikel 34 van de Uitvoeringswet AVG wordt een door
de RDW genomen beslissing op een dergelijk verzoek aangemerkt als een besluit in
de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De RDW verwerkt persoonsgegevens en
valt daarom onder de AVG. De RDW heeft gegevens uit de BRP nodig om het besluit
op een verzoek op grond van de artikelen 15 t/m 22 van de AVG op de juiste wijze
bekend te maken.
Klachten in de zin van de Awb
Een ingeschrevene heeft, op grond van artikel 9:1 Algemene wet bestuursrecht
(Awb), het recht om een klacht in te dienen bij de RDW over de wijze waarop de
RDW zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen.
De RDW heeft gegevens uit de BRP nodig om in contact te treden en te blijven met
de burger ter afhandeling van zijn klacht.
Bezwaarprocedures in de zin van de Awb
Als een ingeschrevene het als belanghebbende niet eens is met een schriftelijke
beslissing van de RDW, dan kan deze bezwaar aantekenen bij de RDW. Een
ingeschrevene wordt gekwalificeerd als belanghebbende als zijn of haar belang wat
rechtstreeks bij het besluit is betrokken. De RDW heeft gegevens uit de BRP nodig
om in contact te treden en te blijven met de burger ter afhandeling van zijn
bezwaar.
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4.2.

Wijzen van verstrekken aan de RDW

De RDW heeft ten behoeve van de uitvoering van de hiervoor beschreven taken
systematische gegevensverstrekking nodig uit de basisregistratie personen. De
RDW krijgt hiervoor spontane gegevensverstrekking en gegevensverstrekking op
verzoek uit de basisregistratie personen. Daarnaast vindt er op basis van dit besluit
eenmalig een selectieverstrekking plaats. Tot de doelgroep van de RDW behoren
zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.
De spontane verstrekking van gegevens aan de RDW
De RDW krijgt spontane verstrekking van gegevens die zijn opgenomen in bijlage I.
De RDW kan afnemersindicaties plaatsen bij persoonslijsten van ingeschrevenen die
ingeschreven zijn of worden in het rijbewijzenregister, kentekenregister en/of het
snelle
motorbotenregister.
Aanvullend
kan
de
RDW
verzoeken
een
afnemersindicatie te plaatsen indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van
gegevens over een ingeschrevene:
•
aan wie een verklaring van rijvaardigheid, verklaring van geschiktheid of
getuigschrift van Vakbekwaamheid of getuigschrift van nascholing als
bedoeld in artikel 1, onder e, f, l en p, van het Reglement Rijbewijzen, is
afgegeven;
•
die een aanvraag voor een rijbewijs heeft gericht tot de RDW
overeenkomstig artikel 28, 29, 30, 31 of 173ee van het Reglement
Rijbewijzen;
•
die een bevoegdheidspas als bedoeld in artikel 85a, eerste lid van de
Wegenverkeerswet, de Regeling Erkenning Aanpassing Voertuigen of de
regeling Erkenning Tachografen heeft aangevraagd.
•
die piloot op afstand is als bedoeld in artikel 3 onder 27 van de
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/945 waarvoor de RDW de
administratie voert;
•
die exploitant is als bedoeld in artikel 2, onder 2, van de
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 en die is of wordt ingeschreven in
het registratiesysteem als bedoeld in artikel 14 onder 2 van de
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947.
De afnemersindicaties kunnen worden geplaatst op verzoek.
In het geval dat een ingeschrevene over wie gegevens verstrekt worden niet
(meer) behoort tot de doelgroep dient bij de persoonslijst van die ingeschrevene
geen afnemersindicatie (meer) voor te komen van de RDW, tenzij de RDW de
spontane verstrekking van de gegevens van de persoon nodig heeft voor een van
zijn andere taken.
De afnemersindicatie wordt op verzoek van de RDW verwijderd als actuele
aanduiding bij de persoonslijst van een ingeschrevene. De RDW verzoekt in ieder
geval om de verwijdering, indien:
•
de ingeschrevene gedurende drie maanden geen motorvoertuig of
aanhangwagen op zijn of haar naam heeft staan;
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•
•

•

•
•

•

de ingeschrevene gedurende drie maanden geen snelle motorboot op zijn of
haar naam heeft staan;
de ingeschrevene geen erkenninghouder meer is in de zin van artikel 83
van de Wegenverkeerswet, de Regeling Erkenning Aanpassing Voertuigen of
de Regeling Erkenning Tachografen;
aan de ingeschrevene drie jaar na afgifte van een verklaring van
rijvaardigheid,
verklaring
van
geschiktheid
of
getuigschrift
van
Vakbekwaamheid of getuigschrift van nascholing als bedoeld in artikel 1,
onder e, f, l en p, van het Reglement Rijbewijzen, geen rijbewijs is
afgegeven;
de ingeschrevene niet meer in het Rijbewijzenregister is ingeschreven;
de aanvraag tot afgifte van een rijbewijs is afgewezen door de RDW en de
bezwaar- en beroepstermijn tegen deze beslissing van de RDW is verlopen
of de bezwaar- en beroepsprocedure tegen de beslissing van de RDW is
afgerond;
de ingeschrevene gedurende drie maanden niet meer geregistreerd staat of
aangemerkt kan worden als exploitant en/of piloot op afstand van
onbemande luchtvaartuigen (drones).

De verstrekking van gegevens op verzoek aan de RDW
De RDW mag tevens op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie
personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in bijlage II t/m VI. De
beperkt zijn vragen om persoonsgegevens tot de persoonslijsten van
ingeschrevenen, waarvan raadpleging noodzakelijk is voor de uitvoering van de
hiervoor vermelde taken.

4.3.

Toelichting te verstrekken gegevens

Persoonsnummers
Het administratienummer (A-nummer) is het nummer om een persoon te
identificeren in het BRP-stelsel. Het wordt bijvoorbeeld meegestuurd bij elke
spontane mutatie die aan de RDW wordt gestuurd zodat de RDW de mutatie in zijn
bestand bij de juiste persoon kan verwerken.
De RDW is als overheidsorgaan bevoegd om het BSN te gebruiken in zijn
communicatie met de burger en met andere BSN-gerechtigde partijen. De RDW kan
het BSN in de BRP verifiëren en het BSN gebruiken om gegevens uit de BRP op te
vragen.
Overlijden
De RDW ontvangt de datum waarop een persoon is overleden. De RDW onderneemt
actie naar aanleiding van deze meldingen richting de erfgenamen. Het vermoeden
is dat het overlijden soms later wordt gemeld dan de gebruikelijke termijn. Om hier
in het proces rekening mee te houden is het noodzakelijk om de datum waarop dit
gegeven op de persoonslijst is opgenomen te ontvangen.
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Aanschrijving op de juiste naam
De RDW krijgt gegevens uit de BRP verstrekt om een persoon met de juiste naam
aan te schrijven. Hiervoor krijgt de RDW naamgegevens (voornaam, geslachtsnaam
en adellijke titel/predicaat) van de persoon zelf. Maar ook het gegeven “aanduiding
naamgebruik” waarin staat weergegeven hoe de persoon wil worden
aangeschreven. Met de eigen naam, met de geslachtsnaam en adellijke
titel/predicaat van de (ex)echtgenoot/geregistreerd partner of allebei en in welke
volgorde. Ten slotte ook naamgegevens van de (ex)echtgenoot/geregistreerd
partner zodat deze kan worden gebruikt in de aanschrijfnaam als de persoon dit
wenst.
Adresgegevens
De RDW heeft actuele Nederlandse adresgegevens uit de BRP nodig om personen
op het juiste adres aan te schrijven of bevoegdheidspassen, kentekencards, etc.
naar het juiste adres te sturen. Mutaties in adresgegevens kunnen ook nodig zijn
om te signaleren dat een persoon is geëmigreerd.
Ook emigreren personen regelmatig naar het buitenland zonder de voertuigen over
te schrijven. Op basis van artikel 40b lid 4d van het Kentekenreglement moet de in
het kentekenregister ingeschreven tenaamgestelde in Nederland woonachtig of
gevestigd zijn. Wanneer dit niet langer het geval is kan de RDW de tenaamstelling
beëindigen. Voordat de RDW over gaat tot het beëindigen van de tenaamstelling
informeert de RDW de geregistreerde eigenaar/houder dat het voertuig moet
worden overgeschreven. De RDW gebruikt de gegevens ‘adres buitenland” en “land
adres buitenland’ om de informatie naar het juiste adres te sturen.
De
RDW
heeft
de
buitenlandse
adresgegevens
ook
nodig
om
de
bevoegdheidspassen naar in het buitenland gevestigde APK-keurmeesters toe te
sturen. Of voor het aanschrijven van niet-ingezetenen die bijvoorbeeld een klacht
hebben ingediend, bezwaar hebben aangetekend of een WOB-verzoek hebben
ingediend.
Vanuit het Reglement Rijbewijzen artikel 46 en de Wegenverkeerswet 1994 artikel
126 en 127, is de RDW verplicht om een Nederlands rijbewijs af te geven aan
Nederlanders woonachtig buiten de EU/AVI en aan geprivilegieerden. Aan personen
die in een ander EU/AVI-land wonen kan een echtheidsverklaring worden
toegezonden als zij hun Nederlandse rijbewijs willen omwisselen naar een rijbewijs
van het betreffende land. Ook hiervoor zijn buitenlandse adresgegevens nodig.
Datum vestiging in Nederland
Het gegeven datum vestiging in Nederland is relevant voor de eerste
afgifte/categorie uitbreiding van een rijbewijs voor een Nederlands rijbewijs. Hierbij
geldt op grond van artikel 32, eerste lid, onder 4e, de eis dat de aanvrager in de
onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van één jaar ten minste 185
dagen in Nederland woonachtig te zijn geweest.
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Geboorteland, geboorteplaats
De gegevens geboorteland en geboorteplaats persoon zijn nodig voor het opmaken
van een proces-verbaal, bijvoorbeeld als iemand de verplichting voor een
periodieke keuring of de verzekeringplicht voor een motorvoertuig heeft
overtreden.
Indicatie geheim
De rubriek ‘indicatie geheim’ kan een codering bevatten die aangeeft dat de
betreffende persoon niet wil dat zijn of haar gegevens aan bepaalde derdeorganisaties worden verstrekt. Deze persoon kan simpelweg gesteld zijn op zijn of
haar privacy, maar de geheimhouding van gegevens kan ook een ernstiger reden
hebben. De RDW krijgt dit gegeven (mee) verstrekt zodat het (nog) meer
maatregelen kan treffen om de persoonlijke levenssfeer van de betreffende persoon
te waarborgen.
Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap en soort verbintenis
Iemand kan er voor kiezen om de naam van zijn of haar exechtgenoot/geregistreerd partner op het rijbewijs op te laten nemen. Deze
gegevens zijn nodig om te bepalen of er sprake is van echtscheiding of dat de
partner is overleden en of sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap
zodat dit op een juiste manier op het rijbewijs kan worden opgenomen.
Nationaliteit en Verblijfstitelgegevens
De RDW heeft gegevens over nationaliteit en verblijfstitel nodig om te bepalen of
iemand rechtmatig in Nederland verblijft. Op grond van artikel 111, derde lid, van
de Wegenverkeerswet mogen alleen EU/EVA-burgers en personen met geldige
verblijfstitel een Nederlands rijbewijs krijgen.
Indicatie curatele
Op grond van artikel 1:381 lid 2 BW is een onder curatele gestelde
handelingsonbekwaam. Een onder curatele gestelde mag zonder toestemming van
de curator geen rechtshandeling verrichten. Dit is bijvoorbeeld relevant bij de
tenaamstelling van een voertuig. In het geval val dat er een tenaamstelling wordt
gedaan door een onder curatele gestelde is deze nietig en wordt deze geacht nooit
te hebben plaatsgevonden.
Ingangsdata en geldigheidsdata
De RDW heeft de gegevens datum aanvang adreshouding, datum aanvang adres
buitenland, ingangsdatum verblijfstitel en ingangsdatum geldigheid van diverse
rubrieken nodig om te bepalen op welke datum gegevens geldig zijn geworden.
Hiermee kan de RDW, bijvoorbeeld voor de afhandeling van klachten, nagaan of bij

Pagina 34 van 35

Datum
16 december 2020
Kenmerk
2020-0000729128

beoordeling van verzoeken of het toezenden van stukken op het moment van
beoordelen of toezenden de toen geldige gegevens zijn gebruikt.

5.

Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de RDW tijdig inlichtingen te
verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de regelingen waarop
die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit een basisregistratie
personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de
uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de RDW om deze informatie onverwijld
kenbaar te maken aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als
gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor
de verantwoordelijkheid van de RDW.

6.

Wijzigingen

Met dit autorisatiebesluit worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
1) Het toevoegen van:
o Gegevens over curatele voor de doelgroepen met betrekking tot de taken in
het kader van de registratie van snelle motorboten en onbemande
luchtvaartuigen;
o Spontane
gegevensverstrekking
van
de
datum
ontbinding
huwelijk/geregistreerd partnerschap per 1 oktober 2020. Na aanpassing
van de autorisatie per 1 oktober 2020 bleek dat verstrekking van dit
gegeven abusievelijk niet was aangevraagd en de RDW haar taken
daardoor niet op een juiste manier kon uitvoeren. Voor dit gegeven wordt
de RDW met terugwerkende kracht met ingang van 1 oktober 2020 alsnog
geautoriseerd.
2) Het toevoegen van de taken en doelgroepen met betrekking tot de onbemande
luchtvaartuigen.
3) Het verwijderen van de eenmalige selectieverstrekking om curatelegegevens te
krijgen van personen waar reeds een afnemersindicatie van de RDW is
geplaatst. Deze selectie zal op een later moment separaat worden aangevraagd.
Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van 23 september 2020, met kenmerk
2020-0000296205, ingetrokken.

7.

Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens
geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens,
publicaties.rvig.nl.
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