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De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 vast te stellen.

p~ãÉåî~ííáåÖ=
Met ingang van 1 april 2007 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op
een aantal punten gewijzigd. Afnemers worden verplicht de in het besluit GBA aangewezen
authentieke persoonsgegevens te gebruiken bij hun beslissingen en bij gerede twijfel omtrent de
juistheid van deze gegevens dit aan gemeenten terug te melden.
Voor binnengemeentelijke verstrekking van GBA-gegevens dient een verordening aanwezig te zijn.
Deze verordening bevat ook een voorziening voor de verstrekking aan zogenaamde vrije derden,
bedoeld in artikel 100 van de Wet GBA.

Bijlagen:

Stukken ter inzage:
1. Reglement GBA Emmen 2009 + bijlagen
2. Collegebesluit d.d. 20 januari 2009 en de daarbij behorende stukken.

-2jaar
2009
NK

stuknr.
Raad
RA09.0006

categorie/agendanr.
A

6

stuknr.
B. en W.
09/131
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Met ingang van 1 april 2007 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) op een aantal punten gewijzigd. Afnemers worden verplicht de in het besluit GBA
aangewezen authentieke persoonsgegevens te gebruiken bij hun beslissingen en bij gerede
twijfel omtrent de juistheid van deze gegevens dit aan gemeenten terug te melden.
Voor binnengemeentelijke verstrekking van GBA-gegevens dient een verordening aanwezig
te zijn.
Deze (nieuwe) verordening bevat ook een voorziening voor de verstrekking aan zogenaamde
vrije derden, bedoeld in artikel 100 van de Wet GBA.
OK

^êÖìãÉåí~íáÉLÄÉççÖÇ=ÉÑÑÉÅí=

In afwijking van de huidige verordening gemeentelijke basisadministratie gemeente Emmen,
vastgesteld op 1 juli 2004, bestaat de door de raad vast te stellen nieuwe verordening slechts
uit een vijftal artikelen waarin de raad het college aanwijst om in een apart reglement de
noodzakelijke uitwerkingen te doen. De Wet GBA schrijft in artikel 96, eerste lid en in artikel
62, vierde lid, voor wat in de verordening geregeld moet worden.
De vast te stellen verordening en het reglement wijken af van de GBA-modelverordening van
de VNG waarin het onderscheid tussen verordening en reglement niet bestaat. De gemeente
Emmen voldoet echter aan alle gestelde eisen zodra de verordening is vastgesteld en
vervolgens het reglement, met de verdere uitwerking, in werking treedt.
PK

oÉä~íáÉ=ãÉí=ÄÉëí~~åÇ=ÄÉäÉáÇLÉÉêÇÉê=ÖÉåçãÉå=ÄÉëäìáíÉå=

Vaststellen van de nieuwe Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
2009 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening gemeentelijke basisadministratie
gemeente Emmen, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 juli 2004, in werking getreden op 1
september 2004, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 februari 2006 (RA06.0014).
QK

^ÑëíÉããáåÖ=ãÉí=ÉñíÉêåÉ=é~êíáàÉåLÅçããìåáÅ~íáÉ=

Na vaststelling en bekendmaking wordt de verordening conform artikel 120 Wet GBA ter
kennisname aangeboden aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 20 januari 2009.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2009, nummer: 09/131;
gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens;

besluit
vast te stellen:
Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA, Stb. 1994,
nr. 494, zoals nadien gewijzigd);
b. basisadministratie: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in
artikel 2 van de Wet;
c. beheerder: degene die is belast met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie en als
zodanig is aangewezen door het College van Burgemeester en wethouders;
d. afnemer: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet, te weten: een
bestuursorgaan;
e. binnengemeentelijke afnemer: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet, te
weten: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het College van
Burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van
persoonsgegevens in de basisadministratie;
f. derde: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet, te weten: elke andere
persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene.
Artikel 2
1. Burgemeester en wethouders stellen een reglement vast waarin, met inachtneming van de
artikelen 3b en 96 van de Wet, wordt geregeld:
a. welke functionarissen in het kader van het beheer toegang tot de basisadministratie
hebben;
b. aan welke binnengemeentelijke afnemers systematisch gegevens kunnen worden
verstrekt, welke gegevens aan deze afnemers kunnen worden verstrekt en onder welke
voorwaarden;
c. welke binnengemeentelijke afnemers toegang tot de basisadministratie hebben, tot
welke gegevens zij toegang hebben en onder welke voorwaarden;

-4d. aan welke binnengemeentelijke afnemers, met het oog op het met elkaar in verband
brengen van de basisadministratie met andere gegevensverzamelingen, gegevens
kunnen worden verstrekt, welke gegevens op deze wijze kunnen worden verstrekt en
onder welke voorwaarden.
2. De in het eerste lid, aanhef en onder b, c en d, bedoelde voorwaarden hebben in elk geval
betrekking op:
a.
b.
c.
d.
e.

het doel waarvoor de gegevens worden vertrekt;
een limitatieve opsomming van de te verstrekken gegevens;
het gebruik van de te verstrekken gegevens;
geheimhouding van de gegevens;
de terugmeldverplichting.

Artikel 3
1. In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt voorts, met in achtneming van artikel 100 van
de Wet, geregeld aan welke derden in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en
99 van de Wet gegevens kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden.
2. De in het eerste lid bedoelde voorwaarden hebben in elk geval betrekking op:
a.
b.
c.
d.

de gevallen waarin verstrekking achterwege dient te blijven;
het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt;
geheimhouding van de gegevens;
de terugmeldverplichting.

Artikel 4
In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt geregeld de voorwaarden voor
gegevensverstrekking en op welke wijze gegevensverstrekking plaatsvindt.
Artikel 5
Deze verordening wordt aangehaald als GBA Verordening Emmen 2009;
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die
waarin zij is bekendgemaakt;
3. De Verordening gemeentelijke basisadministratie gemeente Emmen, vastgesteld bij
raadsbesluit van 1 juli 2004, in werking getreden op 1 september 2004, laatstelijk
gewijzigd bij besluit van 23 februari 2006 (RA06.0014) wordt ingetrokken met ingang
van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.
1.
2.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 februari 2009.
De raad van de gemeente Emmen,
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl
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