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1. Samenvatting 

Wat willen we bereiken? 
De burger heeft het wettelijk recht op een overheid die bij de taakuitoefening uniforme en 
betrouwbare persoonsgegevens gebruikt. Gebruik van deze zogenoemde authentieke 
persoonsgegevens uit deze basisregistraties zal leiden tot betere informatie voor beleid en 
bestuur, tot efficiencywinsten, kostenreductie voor de gehele overheid en tot vermindering 
van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Authentieke gegevens zijn 
burgerlijke staat, nationaliteit, verblijfsrecht, adresgegevens, burgerservicenummer en 
naamgebruik. 

Het wettelijk recht is er sinds 1 januari 2010. Toen is de Wet gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens van kracht geworden, waarin voor bestuursorganen 
de verplichting is opgenomen tot het uitsluitend gebruik van authentieke persoonsgegevens 
uit basisregistraties. De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) is een van de dertien 
basisregistraties. Sinds de genoemde datum werken wij op deze manier. Met dit 
raadsvoorstel willen wij de huidige praktijk formaliseren door uw raad voor te stellen de 
'Verordening basisregistratie personen Haarlemmermeer 2012' vast te stellen, onder 
gelijktijdige intrekking van de 'Verordening Gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 2009'. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Zoals aangegeven stellen wij uw raad voor de voornoemde verordening vast te stellen. Ten 
behoeve van de verdere uitwerking van de verordening zullen wij na vaststelling door uw 
raad een gewijzigd privacyreglement met Verstrekkinglijst aan vrije derden (dit zijn personen 
en instanties waarvan de gemeente op basis van artikel l 0 0  van de wet GBA heeft bepaald 
dat gegevens uit de GBA mogen worden verstrekt) en een gewijzigde beheerregeling op- en 
vaststellen. 

In juli 2012 zal voor onze gemeente een (verplichte) GBA-audit worden gehouden. Deze 
audit is voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een controle- 
instrument om de kwaliteit van het GBA-stelsel te kunnen controleren. De verplichting 
hiertoe is opgenomen in artikel 120a van de Wet GBA. In deze wet is bepaald dat elke drie 
jaar een audit bij gemeenten plaats moet vinden waarmee wordt nagegaan of de GBA- 
gegevens inhoudelijk correct zijn en of de procedures op de juiste wijze worden uitgevoerd 
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Bovengenoemde momenten van besluitvorming dragen bij aan een positieve uitkomst van 
de audit. 

Wat mag het kosten? 
Aan onderhavige besluitvorming zijn geen kosten verbonden. 

Wie is daawoor verantwoordeluk? 
Uw raad is verantwoordelijk voor het stellen van kaders door het vaststellen van de 
verordening. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering door hiertoe regelingen op te 
stellen als leidraad voor uitvoering. Binnen het college is de burgemeester aanspreekpunt. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
De vaststelling is eenmalig. Tevens zullen we de verordening op de gebruikelijke wijze 
publiceren in de InforMeer. 

2. Voorstel 

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten uw raad voor te stellen: 
1. de 'Verordening basisregistratie personen Haarlemmermeer 2012' vast te stellen, 

onder gelijktijdige intrekking van de 'Verordening Gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 2009'. 

4. Ondertekening 

~ur~emees te r  en wethouders van de gemeente Haaflpmmermeer, 



Verordening basisregistratie personen Haarlemmermeer  

De raad der gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
d.d. ………………….. 
 
 

Gelet op de 
- Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
- Wet bescherming persoonsgegevens 

B E S L U I T: 

vast te stellen de volgende Verordening: Verordening basisregistratie personen Haarlemmermeer 

2012. 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

a. de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; 

b. besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; 

c. basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van 

de gemeente Haarlemmermeer als bedoeld in artikel 2 van de wet; 

d. basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking 

van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente 

Haarlemmermeer; 

e. GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit; 

f. PIVA-V de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 3a van de Wet basisadministratie 

persoonsgegevens BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba);  

g. verantwoordelijke: het orgaan, zijnde het college van burgemeester en wethouders, dat 

verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de 

uitvoering van het autorisatiebesluit GBA-V en het autorisatiebesluit PIVA-V; 

h. beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor 

de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit GBA-V en het autorisatiebesluit 

PIVA-V; 

i. autorisatiebesluit GBA-V: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de 

systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van 

andere gemeenten; 

j. autorisatiebesluit PIVA-V een besluit als bedoeld in de artikel 20, derde lid, en artikel 26, eerste lid, 

van de Wet basisadministratie persoonsgegevens BES  

(Bonaire, Sint Eustatius en Saba);  

k. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in 



de basisadministratie is opgenomen; 

l. geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Haarlemmermeer en over 

wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen; 

m. afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht; 

n. binnengemeentelijke afnemer: 

1. De binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet; 

2. De instantie, die een taak uitoefent die door het gemeentebestuur is opgelegd, en/of belast is met 

de uitvoering van publiekrechtelijke taken met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet; 

o. derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een 

geregistreerde; 

p. vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet; 

q. authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van 

artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt. 

  

Artikel 2. Verantwoordelijkheid en beheer 
 

1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen is 

het college van burgemeester en wethouders; 

2.  Beheerder van de basisregistratie personen, het autorisatiebesluit GBA-V en het autorisatiebesluit 

PIVA-V is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen. 

 
Artikel 3. Doel van de basisregistratie personen 

De basisregistratie personen heeft tot doel: 

1. de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te 

voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan 

de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet; 

2. de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens; 

3. een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien; 

4. gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. 

  

Artikel 4. Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt 

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden. 

 
 
Artikel 5. Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V en de  
PIVA-V 



 
1. De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke 

afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de 

basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente; 

2. De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie 

aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de 

wet; 

3.  De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V en de PIVA-V van de binnengemeentelijke 

afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit GBA-V en het autorisatiebesluit PIVA-V zijn 

geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit GBA-V en het autorisatiebesluit PIVA-V genoemde 

publiekrechtelijke taken. 

 
Artikel 6. Verstrekkingen aan vrije derden 
 

1. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen 

als bedoeld in artikel 100 van de wet. 

2. Zij stellen hiervoor nadere regels. 

 
Artikel 7. Overige bepalingen 

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de 

verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA) van 2 juli 2009.  

Artikel 8. 

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen 

Haarlemmermeer 2012 (Verordening BRP). 

Sluiting  

Aldus vastgesteld in de openbare  

vergadering d.d.  ……………………... 

De raad voornoemd, 

  

voorzitter ,                    griffier,  

 


