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Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen d.d. 26 augustus  2014 
(4592011);

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Drank- en Horecawet;

BESLUIT: 

vast te stellen de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 
(APVG 2009).

Artikel I Wijziging verordening

Artikel 2:35b wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 2:35b Regulering paracommerciële inrichtingen
1. Paracommerciële inrichtingen die zich richten op het organiseren van activiteiten van sportieve aard  

mogen  uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekken vanaf één uur voor de aanvang van een activiteit 
die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon tot uiterlijk 24.00  uur. 
Indien de activiteit eindigt tijdens de laatste 2 uren van de dag, is het toegestaan alcoholhoudende drank te 
verstrekken tot 2 uren na beëindiging van de activiteit.

2. Paracommerciële inrichtingen die zich richten op het organiseren van activiteiten waarbij het faciliteren 
van sociaal-culturele aard  mogen uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekken vanaf één uur voor de 
aanvang en tot uiterlijk twee uren na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de 
statutaire doelen van de rechtspersoon.

3. Paracommerciële inrichtingen, inhoudende een studentenvereniging of een studentensportvereniging, 
mogen  alcoholhoudende drank verstrekken gedurende de opening vanaf 12.00 uur. 

4. Paracommerciële inrichtingen mogen tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard uitsluitend 
alcoholhoudende drank verstrekken gedurende de in lid 1 tot en met 3 genoemde schenktijden en onder de
volgende voorwaarden:
a. bij een paracommercieel inrichting als bedoeld in lid 1 en lid 3 moeten de personen betrokken zijn bij
de activiteiten van de rechtspersoon;
b. bij een paracommercieel inrichting als bedoeld in lid 2 moet er een verband zijn tussen de personen 

en de doelstellingen van de rechtspersoon.
5. Paracommerciële inrichtingen mogen de mogelijkheden voor het houden van bijeenkomsten van 

persoonlijke aard niet openlijk onder de aandacht brengen. 
6. De burgemeester kan met het oog op de bijzondere situatie van een paracommercieel inrichting ontheffing 

verlenen van de in dit artikel gestelde regels. 
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Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag  na bekendmaking. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 oktober 2014.
 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. R.L. (Ruud) Vreeman
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Algemeen
Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: 
Wet Brp). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna 
Wet Gba) ingetrokken. Deze verordening regelt de verstrekking door het college van burgemeester en 
wethouders van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de eigen gemeente en derden en ook de 
verstrekking van de aangehaakte gegevens. 

Artikelsgewijze toelichting Verordening gemeentelijke bevolkingsadministratie

Artikel 1
In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. Het merendeel daarvan is zoals in de Wet 
basisregistratie personen (Brp).
Bevolkingsadministratie is het begrip voor verzameling van de (verplichte) Brp-gegevens van de 
basisregistratie en de aangehaakte gegevens.

Artikel 2
Dit artikel is de basis voor de binnengemeentelijke verstrekking van persoonsgegevens. De uitwerking 
gebeurt in de bijlage die het college daarvoor vaststelt. Het college verstrekt alleen de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8 lid 2 Wet 
Brp).

Artikel 3
Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem gegevens worden verstrekt. De 
verstrekking kan uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

- als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie 
gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, Wet Brp); of

- ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig 
maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en 
tweede lid Wet Brp).

Er worden geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening over beperking van de 
verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, Wet Brp. Ook vindt 
verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang
van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene de verstrekking 
niet in de weg staan (artikel 3.9 lid 2 Wet Brp).

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang waarvoor gegevens uit de basisregistratie 
kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van 
gegevens uit de basisregistratie, worden opgenomen in de Bijlage B die het college vaststelt.
 
Artikel 4

In artikel 1.3 van de Wet Brp is het doel van de basisregistratie omschreven. De bevolkingsadministratie 
omvat naast de gegevens van de basisadministratie de aangehaakte gegevens. Hier is omschreven voor welk 
doel de aangehaakte gegevens worden gebruikt.

Artikel 5
In de basisregistratie zijn alleen aangehaakte gegevens opgenomen van degenen van wie op of na 1 oktober 
1994 een persoonslijst is of was opgenomen in de GB van de gemeente Groningen en daarna in de Brp. 
Voor de inwerkingtreding van de Wet Gba op 1 oktober 1994 werden persoonsgegevens ook al 
geautomatiseerd bijgehouden. Voor zover deze gegevens zijn bijgehouden gelden ze als aangehaakte 
gegevens van de bevolkingsadministratie.

Artikel 6
Dit artikel geeft aan op welke wijze aangehaakte gegevens worden verkregen.
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Artikel 7
Dit artikel maakt verstrekking van aangehaakte gegevens mogelijk. Voorwaarde is wel dat verstrekking van 
gegevens uit de Brp moet zijn toegestaan.

Artikel 8 
Dit artikel bevat bepalingen over de verwijdering van aangehaakte gegevens.

Artikel 9
Het eerste lid bepaalt wanneer verstrekking van aangehaakte gegevens aan derden overeenkomstig artikel 7, 
onder c, wordt bijgehouden. Het tweede lid is een uitzondering op de protocolplicht.

Artikel 10
Dit artikel regelt de wijze waarop verzoeken van de burger over aangehaakte gegevens 
worden behandeld. Deze verzoeken kunnen ook gaan over verwijdering van gegevens. 

Artikel 11
Het college krijgt de bevoegdheid de bijlagen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 vast te stellen. 


