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Onderwerp  : Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De gewijzigde Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) vaststellen. 
 

 
Inleiding 
Door invoering van de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) als basisregistratie personen zijn alle 
bestuursorganen verplicht om bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken gebruik te maken van actuele, 
authentieke GBA-gegevens. Wanneer er gerede twijfel is over de juistheid van deze gegevens, moet dit 
worden gemeld via een landelijk meldpunt, de zogenaamde Terugmeldvoorziening (TMV), zodat er een 
gegevensonderzoek kan worden opgestart. Voor de burger betekent invoering van de GBA als 
basisregistratie dat zij slechts eenmaal persoonsgegevens hoeft te verstrekken die vervolgens door de 
gemeente meervoudig worden gebruikt.  
Om deze nieuwe regelgeving in onze organisatie te kunnen implementeren, moet eerst de GBA verordening 
en het bijbehorende Reglement GBA worden aangevuld met regelgeving over o.a. de terugmelding. 
Onderdeel van het Reglement GBA is de Interne Regeling Terugmelding, waarin het verplichte gebruik van 
de GBA-gegevens en de wijze van terugmelding door onze binnengemeentelijke afnemers van GBA-
gegevens, is vastgelegd. 
 
Meetbaar effect 
Door invoering van de basisregistraties, wordt voorkomen dat de burger steeds opnieuw dezelfde informatie 
moet verstrekken aan overheidsorganen.  
 
Argumenten 

 
1.1 Met vaststelling van deze verordening heeft de gemeente een wettelijk kader voor de uitwisseling 

van de persoonsgegevens met de binnengemeentelijke gebruikers. 
Het argument spreekt voor zich. De vaststelling van verordeningen is voorbehouden aan de Raad. 

 
1.2 Door invoering van de GBA als basisregistratie personen, is het gebruik van actuele authentieke GBA-

gegevens verplicht voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken. 
Niet alleen het verplichte gebruik van actuele authentieke GBA-gegevens is in de gewijzigde verordening 
opgenomen, maar ook de verplichte terugmelding aan het taakveld Burgerzaken wanneer er getwijfeld 
wordt aan de juistheid van de gegevens. De huidige verordening voorziet hier niet in. In de praktijk werkt 
onze gemeente al met gedeeld gegevensgebruik om zo onze burgers optimaal van dienst te kunnen zijn. 

 
1.3 Door adequate uitvoering van de terugmeldverplichting, zal de kwaliteit van de GBA-gegevens 

verbeteren. 
De wettelijke plicht tot terugmelding voor álle bestuursorganen, brengt met zich mee dat de afdelingen 
Burgerzaken van gemeenten meer terugmeldingen gaan ontvangen en als gevolg daarvan meer 
onderzoeken naar authentieke gegevens op moeten starten. De kwaliteit van de GBA-gegevens zal 
hierdoor verbeteren. 

 
Kanttekeningen 

a. Het bijhouden van een ‘eigen’ persoonsregistratie is wettelijk verboden. 
Elk taakveld, elke collega die gebruik maakt van persoonsgegevens van een burger voor het 
uitoefenen van een publiekrechtelijk taak, moet deze gegevens actueel onttrekken uit de GBA. Het 
gebruik van door de jaren heen opgebouwde adressenbestanden is wettelijk niet langer toegestaan. 
Daarom zullen bestaande procedures en werkprocessen, voor zover nog niet gedaan, moeten 
worden aangepast. In plaats van het laten invullen van een aanvraagformulier voor een dienst door 
de burger, moeten met behulp van het BSN (Burger Service Nummer) of bijvoorbeeld de naam en 
de geboortedatum van de persoon, de persoonsgegevens van de burger worden opgeroepen vanuit 



de GBA, zodat de burger niet bij elke aanvraag c.q. handeling al zijn of haar persoonsgegevens 
hoeft te geven of tonen. 
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