Raadsvergadering van

Onderwerp:

20 september 2011

Verordening Gemeentelijke basisregistratie
personen (BPR)

Agendapunt 10

Schiermonnikoog, 8 september 2011

Aan de Gemeenteraad

Algemeen
Burgers en bedrijven mogen er vanuit gaan dat de gegevens die de overheid over hen heeft actueel
en correct zijn. De overheid realiseert daartoe het Stelsel van Basisregistraties waarvan de
Gemeentelijke basisadministratie personen (GBA) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG) deel uitmaken.
Burgers en bedrijven hoeven hun gegevens die deel uitmaken van de gegevensset van het stelsel nog
maar éénmaal te verstrekken aan de overheid.
Alle overheidsinstanties zijn verplicht om bij de uitvoering van hun taken van die bronbestanden
gebruik te maken. De GBA moet gebruik maken van de adres- en gebouwgegevens uit de BAG.
Vanuit een generiek, landelijk perspectief zijn de volgende doelstellingen te formuleren:
-

Burgers, bedrijven en (overheid)instanties kunnen er vanuit gaan dat de (adres)gegevens in
de GBA juist, actueel, volledig en betrouwbaar zijn.
BAG en GBA voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot adres - en gebouw
gegevens.

Voor persoonsgegevens geldt deze verplichting sinds 1 januari 2010. Voor gebouw- en adresgegevens gaat deze verplichting in per 1 juli 2011.
Bronhouder
Gemeenten zijn bronhouder van meerdere wettelijke basisregistraties, zoals de Gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Met de invoering van Logisch Ontwerp 3.7 is vastgesteld dat de GBA adresgegevens ontleent zijn aan
de BAG. Het is een wettelijke verplichting om beide registraties technisch en organisatorisch op elkaar
af te stemmen en daadwerkelijk te koppelen. Het resultaat van een gerealiseerde koppeling betekent
dat de initiële vulling is uitgevoerd en dat daarna in de bijhouding van de GBA de adresgegevens aan
de BAG ontleend worden. Iedere gemeente zal vanwege dit verplichte gebruik van adresgegevens uit
de BAG een, zo veel als mogelijk geautomatiseerde, koppeling tussen de BAG en de GBA willen
realiseren.
Het bestuurlijk juridisch kader
Deze verordening omvat het bestuurlijk juridisch kader voor de persoonsinformatiehuishouding met
ingang van 1 januari 2010 (BRP) respectievelijk 1 juli 2011 (BAG). Vanaf 1 januari 2010 zijn
overheidsorganen die persoonsgegevens verwerken, verplicht deze gegevens te betrekken uit de
BRP.
Vanaf 1 juli 2011 dienen zij ook adresgegevens uit de BAG te gebruiken bij de uitvoering van hun
wettelijke taken.
De gemeente vervult de rol van decentraal beheerder van persoonsgegevens over personen die zij tot
haar eigen bevolking rekent en dient afnemers, zowel binnen als buiten de gemeente van die
persoonsgegevens, inclusief de BAG-adressen, te voorzien.

Daarnaast is de gemeente zelf ook afnemer van persoonsgegevens over personen die niet tot haar
inwoners worden gerekend. De gegevens van deze personen dienen afkomstig te zijn uit de
basisadministraties van andere gemeenten of uit de landelijke database (GBA-V) die in beheer is bij
de rijksoverheid.
De wetgever verplicht gemeenten om in ieder geval de systematische verstrekkingen aan
binnengemeentelijke afnemers, de bestandkoppelingen en de rechtstreekse raadplegingen van de
eigen GBA in een verordening te regelen. Ook de verstrekkingen aan zogenaamde vrije derden dient
bij of krachtens een verordening te worden geregeld. Deze verordening voorziet daarin en daarmee
voldoet de gemeente aan de vereisten zoals gesteld in de Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA).
Naast deze verplichtingen uit de wet GBA voor de eigen basisadministratie, is het noodzakelijk ook de
verantwoordelijkheid voor en het beheer van de persoonsgegevens die afkomstig zijn van andere
gemeenten of uit de GBA-V te regelen. Deze gegevens worden door de gemeente Schiermonnikoog
opgeslagen en onderhouden in een centraal bestand, de basisregistratie personen (zie voor een
definitie van dit begrip, artikel 1 onder d), en vandaar uit gedistribueerd naar de afnemers. Op dit deel
van de persoonsinformatiehuishouding is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris,

de burgemeester,

S. Stamhuis

mr. M. Zijlstra.

