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(Publieks)samenvatting
Het college heeft de nieuwe verordening ‘gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’ (GBA)
aan de raad voorgelegd. Met het invoeren van deze nieuwe verordening zal de dienstverlening
verbeteren omdat een aantal administratieve belemmeringen in de huidige verordening worden
weggenomen.
Voorgesteld besluit
De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Velsen 2010 vast te stellen.
Inleiding
Met ingang van 1 januari 2010 dienen op grond van artikel 96 lid 1 van de Wet GBA de
binnengemeentelijke afnemers gebruik te maken van de basisregistratie personen. Deze afnemers
worden verplicht de in het Besluit GBA aangewezen actuele authentieke persoonsgegevens te
gebruiken bij hun beslissingen en bij gerede twijfel omtrent de juistheid van deze gegevens dit te
melden aan de bron.
Voor het gebruik van de eigen GBA is de gemeente verantwoordelijk. Dit moet geregeld worden in
een verordening en eventuele uitvoeringsregels. De uitvoeringsregels worden, als de gemeenteraad
de voorgestelde verordening vaststelt, in de vorm van een reglement door het college vastgesteld.
Beoogd maatschappelijk resultaat
De wijziging van de wet GBA heeft een tweeledig doel. Enerzijds heeft het tot doel om er voor te
zorgen dat de door een burger eenmalig verstrekte (persoons-)gegevens, meervoudig binnen één of
meerdere overheidsorganisaties worden gebruikt. Hiermee wordt voorkomen dat de burger iedere
keer dezelfde gegevens moet verstrekken. Anderzijds heeft het tot doel overheden te dwingen gebruik
te maken van authentieke gegevens. Authentiek wil in dit kader zeggen dat de betrouwbaarheid van
de gegevens is gewaarborgd omdat ze uit een bronbestand afkomstig zijn. Door uitsluitend gebruik te
maken van authentieke gegevens, neemt de betrouwbaarheid van de gegevens toe en indirect ook de
betrouwbaarheid van de overheid. Daarnaast neemt de dienstverlening aan de burger toe omdat hij nu
nog maar één keer zijn gegevens behoeft te verstrekken.
Kader
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet gemeentelijke basisadministratie personen. In deze
wet wordt aan de gemeente de bevoegdheid en de verplichting gegeven om de gemaantelijke
basisadministratie te beheren en om medewerkers met bepaalde wettelijke taken de bevoegdheid te
geven om de persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie te raadplegen. Ook door de
gemeente aangewezen derden kunnen, onder strikte voorwaarden, gebruik maken van deze gegevens.
Landelijk wordt hard gewerkt aan het stelsel van basisregistraties. Deze basisregistraties worden te
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zijner tijd allemaal met elkaar verbonden zodanig dat een netwerk ontstaat van bestanden die
uitsluitend authentieke gegevens bevatten.
De gemeente is op dit moment bronhouder van twee basisregistraties te weten de basisregistratie
personen en de basisregistratie adressen en gebouwen. Voor beide basisregistraties geldt dat de
gemeente verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van de gegevens die betrekking hebben op de
eigen gemeente en dat deze gegevens gedeeld worden met de zogenaamde landelijke basisregistraties.
Gemeenten en andere afnemers die daartoe bevoegd zijn kunnen gebruik maken van deze landelijk
gegevens bestanden.
Argumenten
De gemeente is wettelijk verplicht om uitsluitend met authentieke persoonsgegevens te werken.
Onderdeel van deze wettelijke plicht is het juist organiseren van de bevoegdheden en het actueel
houden hiervan. De huidige verordening voldoet hierin onvoldoende.
Maatschappelijk draagvlak
n.v.t.
Financiële consequenties
n.v.t.
Realisatie
Personeel
De voorgestelde nieuwe verordening is een onderdeel van een breder project. Meer medewerkers
en instanties zullen op grond van het wettelijke taken de bevoegdheid (en de plicht) krijgen om
uitsluiten met authentieke persoonsgegevens te werken. Afgezien van een
geheimhoudingsverklaring die iedere gebruiker moet ondertekenen, worden in presentaties ook
aandacht besteed aan gebruik en geheimhouding.
Communicatie
Afgezien van de reguliere communicatie behoeft deze verordening geen extra aandacht.
Evaluatie
De invoering van de Wet GBA, de verordening en het juiste gebruik van authentieke
persoonsgegevens valt onder de periodieke toetsing van het ministerie van Binnenlandse Zaken in
de vorm van de audits van de gemeentelijke GBA.
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