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1. Het college besluit de Haarlemse woningcorporaties aan te merken als binnengemeentelijke
afnemer van GBA-gegevens door de Haarlemse woningcorporaties op te nemen in Bijlage I
van de Verordening GBA;

2. Akkoord te gaan met een eenmalige bestandsvergelijking van persoonsgegevens op grond
van artikel 100 Wet GBA.

3. Akkoord te gaan met het sluiten van een convenant met de Haarlemse woningcorporaties
waarin nadere afspraken en bepalingen over de gegevensuitwisseling worden vastgelegd;

4. Wethouder Nieuwenburg te machtigen tot het aangaan van dit convenant met de Haarlemse
woningcorporaties Pré Wonen, Elan Wonen en Ymere.

5. Dit besluit heeft financiële gevolgen. De kosten van dit besluit bedragen € 16.000
structureel en zullen worden opgevangen binnen programma 1 (product 010301).

6. Akkoord te gaan met de kosten van de benodigde (3) tokens voor het eerste jaar, ad. max. €
3.000,- welke kosten worden gedekt uit het incidenteel budget voor de aanpak
van vastgoedfraude (budgetcode: 1081 4791 7251).

7. Publicatie vindt plaats via het gemeentelijke informatieblok in de Haarlemmer, middels een
persbericht en in de bewonersbladen van de corporaties.

8. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie
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DOEL:

Het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem wil maatregelen nemen om woonfraude
tegen te gaan. Bij de aanpak van woonfraude speelt het adres dat is opgenomen in de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA) een cruciale rol. Onrechtmatige bewoning kan sneller
worden opgespoord en beter worden bestreden door samenwerking tussen afdelingen binnen de
gemeente en met anderen, zoals woningcorporaties. Deze samenwerking bestaat uit wederzijdse
gegevensverstrekking.
Om deze samenwerking vorm te geven, zullen de woningcorporaties een digitale, beveiligde aansluiting
krijgen op de GBA.
Naast de aanpak van woonfraude heeft deze samenwerking tevens tot doel te komen tot een betere
kwaliteit van de GBA en administratieve lastenverlichting voor de burger.
De uitwerking van de afspraken worden geregeld in een convenant dat de gemeente en de drie
Haarlemse woningcorporaties hiertoe afsluiten.
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Onderwerp: Aansluiting Haarlemse woningcorporaties (Ymere, Elan Wonen en
Pré Wonen) op de gemeentelijk basisadminstratie persoonsgegevens (GBA)
Reg. Nummer: 2011/58215

Inleiding
Het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem wil maatregelen nemen
om woonfraude tegen te gaan. Dit sluit aan bij de circulaire van 14 mei 2008 van de
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek aan
gemeentes om medewerking bij het voorkomen en bestrijden van woonfraude.
De Staatssecretaris stelt in de circulaire dat bij de aanpak van woonfraude het adres
dat is opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)
een cruciale rol speelt. Onrechtmatige bewoning kan sneller worden opgespoord en
beter worden bestreden door samenwerking tussen afdelingen binnen de gemeente
en met anderen, zoals woningcorporaties. Deze samenwerking bestaat uit
wederzijdse gegevensverstrekking.
Om deze samenwerking vorm te geven, zullen de woningcorporaties een digitale,
beveiligde aansluiting krijgen op de GBA.

Besluitpunten college
1. De Haarlemse woningcorporaties aan te merken als binnengemeen-

telijke afnemer van GBA-gegevens door de Haarlemse woningcorpo-
raties op te nemen in Bijlage I van de Verordening GBA;

2. Akkoord te gaan met een eenmalige bestandsvergelijking van
persoonsgegevens op grond van artikel 100 Wet GBA.

3. Akkoord te gaan met het sluiten van een convenant met de Haarlemse
woningcorporaties waarin nadere afspraken en bepalingen over de
gegevensuitwisseling worden vastgelegd;

4. Wethouder Nieuwenburg te machtigen tot het aangaan van dit
convenant met de woningcorporaties Pré Wonen, Elan Wonen en
Ymere.

5. Dit besluit heeft financiële gevolgen. De kosten van dit besluit
bedragen € 16.000 structureel en zullen worden opgevangen binnen
programma 1 (product 010301).

6. Akkoord te gaan met de kosten van de benodigde (3) tokens voor het
eerste jaar, ad. max. € 3.000,- welke kosten worden gedekt uit het
incidenteel budget voor de aanpak van vastgoedfraude
(budgetcode: 1081 4791 7251).

7. Publicatie vindt plaats via het gemeentelijke informatieblok in de
Haarlemmer, middels een persbericht en in de bewonersbladen van de
corporaties.

8. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter
informatie.

Beoogd resultaat.

Collegebesluit
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Met dit besluit wil het college dat de Haarlemse woningcorporaties een aansluiting
krijgen op de GBA, waardoor woonfraude adequater te bestrijden en te voorkomen
is.
Voor de burger betekent de aansluiting een administratieve lastenverlichting
doordat de woningcorporaties online de persoonsgegevens kunnen raadplegen en er
door burgers geen uittreksel uit de GBA overlegd hoeft te worden.
Daarnaast bewerkstelligt het college een betere kwaliteit van de GBA, doordat
terugmelding naar de gemeente plaatsvindt wanneer gerede twijfel bestaat over de
juistheid van de opgenomen gegevens in de GBA.

Argumenten
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een
circulaire van 14 mei 2008 gemeentes verzocht medewerking te verlenen bij het
voorkomen en bestrijden van woonfraude.

De gemeente en de woningcorporaties willen samenwerken om woonfraude in
Haarlem aan te pakken. Door bestandsvergelijking met de GBA kan een deel van de
onrechtmatige bewoning inzichtelijk worden gemaakt en het levert een bijdrage aan
de feitelijke kwaliteit van de GBA. Het helpt ook om onrechtmatig gebruik van een
woning in een vroeg stadium inzichtelijk te maken. Bestandsvergelijking is daarmee
een belangrijk instrument in de strijd tegen onrechtmatige bewoning.

Gegevensverstrekking uit de GBA aan woningcorporaties is reeds mogelijk op
grond van artikel 100 Wet GBA en de gemeentelijke Verordening GBA.
Hier wordt echter nog geen gestructureerde uitvoering aan gegeven.
Woningcorporaties zijn belast met de afgifte van huisvestingsvergunningen en
daarmee te beschouwen als binnengemeentelijke afnemer op grond van de wet
GBA. Op deze basis is het mogelijk de woningcorporaties aan te sluiten op de GBA
met een raadpleegapplicatie. Hiervoor is het noodzakelijk dat de woningcorporaties
opgenomen worden in bijlage I van de verordening GBA (zie bijlage). Dat is een
bevoegdheid van het college van B&W.

Voordelen van het aansluiten van de woningcorporaties op de GBA zijn:
1. Onrechtmatige bewoning kan sneller worden opgespoord en beter worden

bestreden.
2. Administratieve lastenverlichting voor de burger. De (aspirant-)huurder

hoeft geen uittreksel uit de GBA te overleggen bij de woningcorporatie en
daarnaast wordt de mogelijkheid geopend voor het doen van digitale
aangifte van verblijf en adres.

3. Belangrijke verbetering van de kwaliteit van de adresgegevens.
Gegevensverstrekking verplicht de woningcorporaties tot terugmelding
wanneer er gerede twijfel bestaat aan de juistheid van de opgenomen
gegevens in de GBA.

De samenwerking tussen de gemeente Haarlem en de woningcorporaties wordt
uitgewerkt in een convenant (zie bijlage convenant). Haarlem sluit hiermee aan bij
het model dat al door meerdere gemeenten in het land wordt gebruikt om de
samenwerking met corporaties op dit punt vast te leggen. In dit convenant worden
afspraken vastgelegd over onder andere het doel van de samenwerking, de
gegevensuitwisseling, de privacybescherming en de beveiliging van gegevens. De
looptijd van het convenant is 1 jaar met stilzwijgende verlenging.
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Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens moet deze vorm van
gegevensverstrekking worden gemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens.

Kanttekeningen
Financiële consequenties
Eenmalig wordt een bestandsvergelijking gedaan tussen de bestanden van de
woningcorporaties en de GBA. De hoofdafdeling Dienstverlening maakt een
selectie van persoonsgegevens van de bewoners van objecten die eigendom zijn van
de woningcorporaties. Deze selectie wordt door de woningcorporaties vergeleken
met het eigen bestand. De selectie wordt uitgevoerd met de reguliere capaciteit van
de hoofdafdeling Dienstverlening.

De verbinding van de woningcorporaties met de GBA vindt via internet plaats,
waardoor er geen extra kosten zijn.

Er hoeven door de afdeling Dienstverlening veel minder uittreksels GBA te worden
afgegeven aan (aspirant-)huurders van de woningcorporaties. Uit het jaarverslag
2009 van Woonservice blijkt dat het om ongeveer 1700 verhuizingen per jaar gaat.
Daarvan zijn er ongeveer 1100 van mensen die binnen Haarlem verhuizen en in de
bestaande situatie een uittreksel GBA bij de gemeente Haarlem moeten aanvragen.
De overige huurders vestigen zich uit een andere gemeente, meestal binnen de regio
Kennemerland. Van hen blijft een uittreksel GBA noodzakelijk, omdat de
corporaties van deze groep (van buiten Haarlem) geen gegevens in kunnen zien.
Nu de aspirant-huurder die bínnen Haarlem verhuist geen uittreksel GBA meer
hoeft te overleggen, betekent deze administratieve lastenverlichting voor de burger
tegelijkertijd een derving van leges van ongeveer € 16.000 per jaar. De afgifte van
een uittreksel is begroot op 5 minuten. In de formatie betekent dit per jaar ongeveer
0,05 fte. Dit zal echter bij Dienstverlening geen besparing opleveren, omdat deze
tijd nodig zal zijn voor nieuwe werkzaamheden:
De woningcorporaties gaan nu digitaal aangiftes van verblijf en adres naar de GBA
sturen. Deze aangiftes moeten zorgvuldig worden nagezien voor ze geaccordeerd en
ingevoerd worden in de GBA. Daarnaast zullen medewerkers van de
woningcorporaties geschoold moeten worden en waar nodig ondersteund. De tijd
die hiervoor wordt begroot is ongeveer 80 uur in het eerste jaar, daarna ongeveer 30
uur per jaar.

De kosten bestaan dus uit een derving van inkomsten, maar hiertegenover staan drie
verschillende opbrengsten, zoals een adequate vorm van bestrijding en voorkomen
van woonfraude, een administratieve lastenverlichting voor de burger en een betere
kwaliteit van de GBA.

De woningcorporaties moeten voor de aansluiting van een werkplek een token
aanschaffen, waardoor een beveiligde verbinding wordt bewerkstelligd. Een token
kost € 1.000,-- per jaar. Dat bedrag wordt in 2011 opgenomen in een producten- en
dienstencatalogus.
De kosten van het eerste token van iedere woningcorporatie komt in het eerste jaar
voor rekening van de gemeente. Dit wordt gefinancierd uit het incidenteel budget
voor de aanpak van vastgoedfraude (budgetcode: 1081 4791 7251). De kosten van
extra tokens komen voor rekening van de woningcorporaties en na het eerste jaar
dragen de woningcorporaties deze kosten volledig.
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Privacy
De privacy van de bewoners is gewaarborgd. Gegevensverstrekking is op grond van
de Wet GBA toegestaan, in samenhang met onze eigen Verordening GBA. De
verstrekking vindt plaats via een beveiligde verbinding en wordt versleuteld over
het internet gestuurd. Gebruikers (medewerkers) van de woningcorporaties hebben
ieder een eigen autorisatie nodig om gegevens te krijgen. Bij de autorisatieaanvraag
wordt ook een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
De woningcorporaties ontvangen geen gegevens van personen die hebben gevraagd
om geheimhouding van hun gegevens. Dit is nader uitgewerkt in het convenant.
Conform de verplichting van de Wet bescherming persoonsgegevens zal deze vorm
van gegevensverstrekking worden gemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens.

Communicatie
Over deze samenwerking is gecommuniceerd met de woningcorporaties. Zij juichen
de samenwerking toe vanwege de positieve gevolgen die het heeft voor hun
dienstverlening aan de huurders en de mogelijke aanpak van onrechtmatige
bewoning.
Communicatie over dit besluit tot aansluiting van de corporaties op de GBA vindt
plaats in het gemeentelijk publicatieblok in De Haarlemmer en middels een
persbericht.
De huurders van woningen worden vervolgens nader geïnformeerd over de
samenwerking door de woningcorporaties. In de Bewonersbladen wordt hier
aandacht aan besteed en jaarlijks wordt het bestaan van de samenwerking onder de
aandacht gebracht.

Uitvoering
Voor de uitvoering is een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt geregeld
- op welke wijze de huurders van woningen van de corporaties worden
geïnformeerd
- hoe de bestandsvergelijking technisch gaat plaatsvinden,
- hoe de technische, infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd,
- hoe de privacy van de (aspirant-)huurders wordt gewaarborgd en
- op welke wijze de geautoriseerden van de woningcorporaties worden geschoold en
ondersteund.

Bijlagen
-Convenant.
-Verordening GBA, met (o.b.v. dit besluit aangevulde) bijlage 1 en (ongewijzigde)
bijlage 4.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Convenant gegevensuitwisseling tussen gemeente Haarlem en
woningcorporaties

Partijen

1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, handelend als
bestuursorgaan van de gemeente Haarlem, te dezen vertegenwoordigd door de heer J.
Nieuwenburg, wethouder;
hierna te noemen: de gemeente;

en
2. Woningcorporatie Elan Wonen, Meesterlottelaan 301, 2012 JJ Haarlem, te dezen vertegenwoordigd

door de heer G. Lowinsky;
Woningcorporatie Ymere, locatie Haarlem, Oorkondelaan 65, 2033 MN Haarlem, te dezen
vertegenwoordigd door mevrouw G.M. Blok;
Woningcorporatie Pré Wonen, te dezen vertegenwoordigd door de heer V.C. Verhoeven;
hierna gezamenlijk ook te noemen: de woningcorporaties;

Overwegende

- dat partijen gezamenlijk hebben besloten om onrechtmatige bewoning tegen te gaan;
- dat een gezamenlijke aanpak met gemeenten, woningcorporaties en alle andere betrokken partijen

van groot belang is en dat dit ook door de Tweede Kamer en Kabinet wordt onderschreven;
- dat de bestrijding van onrechtmatige bewoning bijdraagt aan de verhoging van de leefbaarheid in

wijken;
- dat bestrijding van onrechtmatige bewoning bijdraagt aan een betere doorstroming op de

huurwoningmarkt en een transparante en eerlijke woonruimteverdeling bevordert;
- dat de vergelijking tussen de verschillende bestanden, waaronder de Gemeentelijke

basisadministratie persoonsgegevens (GBA), een belangrijk onderdeel uitmaakt van de aanpak van
onrechtmatige bewoning;

- dat door de gemeente Haarlem op grond van artikel 96 van de Wet GBA de noodzakelijke
(persoons)gegevens aan een woningcorporatie (mits in dit kader sprake is van een rechtspersoon
zonder winstoogmerk) beschikbaar worden gesteld;

- dat onder de aanpak van onrechtmatige bewoning tevens de kwaliteit van de bestanden en de
dienstverlening aan de burger met betrekking tot inschrijving in de GBA moeten verbeteren;

- dat het gewenst is aan de woningcorporaties een raadpleegfunctie toe te staan in de GBA en een
mogelijkheid te realiseren tot het doorgeven van verhuizingen van huurders binnen de gemeente
Haarlem;

- dat de privacy van burgers wordt gewaarborgd in overeenstemming met bestaande wet- en
regelgeving, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet GBA en de GBA-
verordening;

- dat dit convenant met de bijlagen door de gemeente wordt aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens;



Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Doel
1. Onrechtmatige bewoning zichtbaar te maken door middel van gegevensuitwisseling tussen de

gemeente Haarlem en de woningcorporaties (zijnde rechtspersonen zonder winstoogmerk) en
daarmee de aanpak van onrechtmatige bewoning te bevorderen;

2. De kwaliteit van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en de bestanden van
de woningcorporaties verbeteren;

3. Verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening aan de burger met betrekking tot inschrijving in de
GBA;

4. Verbeteren van de dienstverlening van de woningcorporaties aan (aspirant)-huurders.

Artikel 2. Gegevensuitwisseling
1. De uitwisseling van informatie vindt plaats voor zover dat noodzakelijk is voor het in dit convenant

gestelde doel;
2. De gemeente Haarlem verstrekt op verzoek van de woningcorporatie aan de woningcorporatie een of

meerdere gegevens, zoals onder 5 van dit artikel vermeld, uit de Gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) of maakt het mogelijk dat de corporatie inzage krijgt in deze gegevens;

3. Het verzoek van de woningcorporatie om verstrekking van gegevens kan uitsluitend betrekking
hebben op personen ingeschreven in de gemeente Haarlem;

4. Alvorens de gemeente overgaat tot gegevensverstrekking, regelt zij in de gemeentelijke verordening
op grond van artikel 96 van de Wet GBA in welke mate gegevens worden verstrekt uit de
basisadministratie;

5. De verstrekking van gegevens uit de GBA kan, overeenkomstig het gestelde in artikel 96 van de Wet
GBA, bij of krachtens gemeentelijke verordening worden voorzien aan binnengemeentelijke afnemers
voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taak;

6. Ingeval de verstrekte gegevens uit de GBA afwijken van de gegevens in de administratie van de
woningcorporatie, stelt de woningcorporatie de gemeente hiervan in kennis.

Artikel 3. Privacybescherming
1. Gegevens, zoals genoemd in artikel 2.5, worden uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij zijn

verstrekt;
2. Gegevens worden zonder toestemming van de verstrekker niet overgedragen of ter beschikking

gesteld aan derden en zijn niet raadpleegbaar door derden;
3. Geheimhoudingsvoorschriften in wet- en regelgeving (waaronder de Wet bescherming

persoonsgegevens) worden door de convenantpartijen in acht genomen;
4. De woningcorporaties ontvangen geen persoonsgegevens van ingeschrevenen die een code

geheimhouding op de persoonslijst hebben laten plaatsen;
5. De woningcorporatie verbindt zich om de persoonsgegevens niet op andere wijze of met een ander

doel, dan vermeld in artikel 1, in te zien of te verwerken;
6. De woningcorporatie legt haar medewerkers een plicht op tot geheimhouding van de

persoongegevens waarvan zij kennisnemen en staat er voor in dat deze geheimhoudingsplicht wordt
nageleefd. De gemeente Haarlem laat elke gebruiker van de applicatie een geheimhoudingsverklaring
tekenen;

7. De gemeente Haarlem legt haar (balie)medewerkers een plicht op tot geheimhouding van de
persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen en staat er voor in dat deze geheimhoudingsplicht wordt
nageleefd;

8. Raadplegen van de persoonsgegevens door een gebruiker van de woningcorporatie kan alleen na
vaststelling van de identiteit van de (aspirant)huurder;



9. De woningcorporatie zal alleen na schriftelijke machtiging door de huurder (of een door de huurder
daartoe gemachtigd persoon) de verhuizing doorgeven aan de gemeente.

Artikel 4. Controle
De gemeente Haarlem is te allen tijde gerechtigd de verwerking van persoonsgegevens bij de
woningcorporatie te controleren. De woningcorporatie zal hieraan alle medewerking verlenen.

Artikel 5. Middelen
1. De gemeente Haarlem geeft de woningcorporatie aansluiting via de applicatie op een beperkte en

afgeschermde set van gegevens afkomstig uit de GBA;
2. De gemeente stelt aan de woningcorporatie de handreiking voor contactpersonen en de systeem- en

inrichtingseisen ter beschikking;
3. De documentatie, bedoeld in het tweede lid, kan door de gemeente worden gewijzigd onder

raadpleging van de partijen. Hiermee vervalt de vorige versie;
4. De woningcorporatie zorgt voor de personele bezetting van de gebruiksmogelijkheid van de applicatie;
5. De woningcorporatie zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de door de gemeente gestelde systeemeisen

en inrichtingseisen voor het gebruik van de applicatie;
6. De woningcorporatie wijst één contactpersoon aan;
7. Het gebruik van de applicatie is alleen toegestaan door daartoe door de woningcorporatie

aangewezen gebruikers;
8. De gemeente verstrekt per woningcorporatie slechts autorisaties voor het gebruik van de applicatie

aan die medewerkers die door de corporatie zijn aangemeld;
9. De gemeente zorgt voor technische en inhoudelijke ondersteuning van de inzagemogelijkheid in de

applicatie;
10.De gemeente zorgt voor onderhoud en distributie van de applicatie en documentatie;
11.De gemeente verwerkt de verhuisgegevens (die de woningcorporatie aanlevert) van iedere huurder

die de woningcorporatie verzoekt en machtigt zorg te dragen voor de inschrijving in de GBA.

Artikel 6. Beveiliging
1. De woningcorporatie draagt zorg voor beveiliging van de ontvangen persoonsgegevens uit de GBA,

tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens;
2. De raadpleegmogelijkheid in de GBA wordt ingericht volgens de door de gemeente Haarlem gestelde

systeem- en inrichtingseisen;
3. De persoonsgegevens worden door de gemeente versleuteld verzonden, waarvoor een werkplek bij

de woningcorporatie moet worden voorzien van een token;
4. Indien de woningcorporatie merkt dat (een onderdeel van) de door de gemeente Haarlem ingestelde

beveiliging niet werkt, zal de corporatie dit direct bij de gemeente melden.

Artikel 7. Afsluiten toegang tot applicatie
1. De gemeente Haarlem kan bij toerekenbare tekortkoming door de woningcorporatie van het bepaalde

in artikel 6 de toegang tot de applicatie intrekken;
2. Van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid wordt slechts gebruik gemaakt ingeval overleg met de

woningcorporatie niet leidt tot het alsnog nakomen van haar verplichtingen;
3. De woningcorporatie kan uit hoofde van artikel 6 aan het terecht beëindigen van de aansluiting geen

enkel recht tot schadevergoeding ontlenen.

Artikel 8. Kosten
1. De gemeente Haarlem brengt de woningcorporatie geen kosten in rekening voor het gebruik en

onderhoud van de applicatie en de daarbij geboden ondersteuning;



2. De gemeente draagt in het eerste jaar van de looptijd van dit convenant de kosten van het eerste
token dat bij de woningcorporatie wordt geïnstalleerd (in 2011 bepaald op € 1.000,--);

3. De kosten voor andere tokens komen voor rekening van de woningcorporatie;
4. Na het eerste jaar van de looptijd van dit covenant dragen de woningcorporaties de kosten voor de

tokens volledig;
5. De woningcorporatie brengt de gemeente geen kosten in rekening voor de verrichte werkzaamheden

en de inrichting van de balie;
6. De woningcorporatie brengt de (aspirant)huurder geen kosten in rekening voor de dienstverlening van

de raadpleegfunctie in de applicatie en voor het doorgeven van zijn verhuizing aan de gemeente
Haarlem.

Artikel 9. Looptijd
1. Dit convenant wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, vanaf de datum van inwerkingtreding

van dit convenant als bedoeld in artikel 15, en wordt na het verstrijken van deze termijn met stilzwijgen
van de partijen automatisch verlengd met telkens 1 jaar;

2. In afwijking van het eerste lid vervalt dit convenant van rechtswege op het moment dat een wettelijke
regeling van kracht wordt waarmee dit convenant in strijd is;

3. Partijen hebben de mogelijkheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen;
4. De opzegtermijn bedraagt twee kalendermaanden;
5. In geval van beëindiging van dit convenant neemt de gemeente Haarlem de nodige maatregelen om

de toegang tot de GBA af te sluiten;
6. In geval van beëindiging van dit convenant zijn de woningcorporaties verplicht tot volledige

medewerking bij de overdracht van de applicatie en de documentatie;
7. Na beëindiging van dit convenant zal de geheimhoudingsplicht uit artikel 3 blijven bestaan.

Artikel 10. Wijziging
1. De gemeente of iedere afzonderlijke woningcorporatie kan de andere partijen schriftelijk verzoeken

het convenant te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen;
2. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlage aan het convenant

gehecht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. De gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor de juistheid en de tijdigheid van beschikbaarheid van

de aan de woningcorporatie geleverde gegevens en vrijwaart deze voor schadeclaims van derden als
gevolg van onjuiste geleverde gegevens;

2. De gemeente Haarlem is tegenover de woningcorporatie niet aansprakelijk voor directe en indirecte
schade voortvloeiend uit het optreden van technische storingen, tenzij sprake is van grove schuld of
nalatigheid van de zijde van de gemeente;

3. Indien de woningcorporatie niet voldoet aan de gestelde systeem en inrichtingseisen, is de gemeente
niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende directe en indirecte schade.

Artikel 12. Overmacht
1. Van een geval van overmacht zal onder vastlegging van de nodige bewijsstukken, in een zo vroeg

mogelijk stadium, schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan;
2. Het risico van verlies of beschadiging als gevolg van buitenkomend onheil (zoals brand,

brandblussing, diefstal, vermissing, blikseminslag, wateroverlast en stormschade aan de verwerkte of
te verwerken persoonsgegevens of de daarbij benodigde objecten) is voor de woningcorporatie voor
zover deze persoonsgegevens en objecten in een door de woningcorporatie beheerd gebouw staan.

Artikel 13. Niet afdwingbaarheid



Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.

Artikel 14. Bewaartermijn
Partijen nemen de wettelijke bewaartermijn van de persoonsgegevens in acht.

Artikel 15. Datum inwerkingtreding
Dit convenant treedt in werking op de dag na de datum waarop het door alle partijen ondertekend is.

Aldus overeengekomen en in viervoud ondertekend op 21 april 2011 te Haarlem,

De gemeente Haarlem,

Woningcorporatie Ymere,

Woningcorporatie Elan Wonen,

Woningcorporatie Pré Wonen,
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De raad der gemeente Haarlem

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders
Gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Haarlem

Artikel 1
1. Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan

binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie
alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen
van de gemeente.

2. Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit
de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte
gebruik op grond van artikel 3b en 62 van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2
1. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld

in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
2. Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3
De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 21 juni 2002 wordt
ingetrokken.

Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens Haarlem (Verordening GBA).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2009.

De griffier, De voorzitter,

de heer B. Nijman de heer mr. B.B. Schneiders



BIJLAGE 1

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid

De volgende dienstonderdelen van de gemeente Haarlem hebben toegang tot de
basisadministratie. Genoemde gegevensset is algemeen; specifieke gegevensset
volgens autorisatieformulier GBA.

Organisatie onderdeel Wettelijk kader Gegevensset

Dienstverlening/Team Balie
Dienstverlening/Digiteam
Dienstverlening/Flexpool
Dienstverlening/PBO (Personen)
Dienstverlening/Bedrijfsbureau

Wet GBA, Kieswet, Besluit
Burgerlijke Stand, Burgerlijk
wetboek,
Nationaliteitswetgeving,
Wet op de lijkbezorging,
Wet justitiële documentatie,
Vreemdelingenwet,
Paspoortwet en
regelgeving rijbewijzen.
Wet Inburgering
Nieuwkomers

Alle gegevens uit de GBA

Dienstverlening/PBO (Bedrijven en
Omgeving)

Huursubsidiewet
Huisvestingswet
Wet op de huurtoeslag

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Dienstverlening/Team WMO
Voorzieningen

Wet Voorzieningen
Gehandicapten
WMO

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Concernstaf/Bestuur & Management
Ondersteuning

Wet Justitiële
Documentatie, B&W besluit
Toekennen van
onderscheidingen en
huwelijksjubilarissen. Wet
29/09/1815
Instelling van de Orde van
de Nederlandse Leeuw
Wet 29/9/1815 instelling
van de Orde van Oranje-
Nassau en het Besluit van
10 mei 1995, nadere regels
Orde van de Nederlandse
Leeuw.

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Sociale Zaken en
Werkgelegenheid/Administratie

Wet Werk en Bijstand Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Sociale Zaken en
Werkgelenheid/Beleid en
Bedrijfsvoering

Wet Werk en Bijstand
ROA

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Sociale Zaken en
Werkgelenheid/Debiteurenbeheer
en Fraudebestrijding

Wet werk en Bijstand
Wetboek van
Strafrecht/Strafverordening

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)



Sociale Zaken en
Werkgelegenheid/Werk en Inkomen
A en B

Wet werk en Bijstand Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Sociale Zaken en
Werkgelegenheid/Schuldhulpverleni
ng en Budgetbeheer

Wet werk en Bijstand Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Middelen en Services/Doc.
Informatievoorziening

Wet GBA art 96 Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Middelen en Services/Juridische
Zaken/Rechtsbesch, Schade en
Verz& Invordering, Bezwaar en
Beroep

WWB, Cras Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Middelen en Services/Controle en
Relatiebeheer/GEO
Informatie/Basisregistratie

BAG, BIBOP Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Middelen en Services/Services
Financiën/Beheer & Ontwikkeling
Fin. Systeem

Wabb Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Politie Kennemerland HKD, Wet GBA, Politiewet,
WPG

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Stadsbedrijven/Parkeerbeheer APV Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Stadszaken/Jeugd, Onderwijs en
Sport/Bureau CARel

Leerplichtwet
Leerplichtregeling 1995

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Stadszaken/Jeugd, Onderwijs en
Sport/Bureau Leerplicht

Leerplichtwet
Leerplichtregeling 1995

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Stadszaken/Vastgoed/Vastgoedbeh
eer

Burgerlijk Wetboek Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Stadszaken/Bedrijfsbureau Woningwet, Awb Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving/Bedrijfsbureau

Woningwet,
Huisvestingswet,
Monumentenwet, APV,
Wro (Wet ruimtelijke
ontwikkeling),
Wet milieubeheer,
Wet milieugevaarlijke
stoffen,
Wet bodembescherming,
Wet geluidhinder.

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving/Bedrijfsbureau/Onderst.
Management

Woningwet,
Huisvestingswet,
Monumentenwet, APV,
Wro (Wet ruimtelijke
ontwikkeling),
Wet milieubeheer,
Wet milieugevaarlijke
stoffen,
Wet bodembescherming,
Wet geluidhinder

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)



Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving/Bedrijfsbureau/Uitvoeri
ng afdeling

Woningwet,
Huisvestingswet,
Monumentenwet, APV,
Wro (Wet ruimtelijke
ontwikkeling),
Wet milieubeheer,
Wet milieugevaarlijke
stoffen,
Wet bodembescherming,
Wet geluidhinder

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving/Handhaving Bebouwde
Omgeving/Bureau
Procesbegeleiding

Woningwet,
Huisvestingswet,
Monumentenwet, APV,
Wro (Wet ruimtelijke
ontwikkeling),
Wet milieubeheer,
Wet milieugevaarlijke
stoffen,
Wet bodembescherming,
Wet geluidhinder

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving/Handhaving Bebouwde
Omgeving/Bureau Zuid

Woningwet,
Huisvestingswet,
Monumentenwet, APV,
Wro (Wet ruimtelijke
ontwikkeling),
Wet milieubeheer,
Wet milieugevaarlijke
stoffen,
Wet bodembescherming,
Wet geluidhinder

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving/Handhaving Openbare
Omgeving/Bureau Specifieke Taken

Woningwet,
Huisvestingswet,
Monumentenwet, APV,
Wro (Wet ruimtelijke
ontwikkeling),
Wet milieubeheer,
Wet milieugevaarlijke
stoffen,
Wet bodembescherming,
Wet geluidhinder

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving/Omgevingsvergunning/
Vergunningverlening

Woningwet,
Huisvestingswet,
Monumentenwet, APV,
Wro (Wet ruimtelijke
ontwikkeling),
Wet milieubeheer,
Wet milieugevaarlijke
stoffen,
Wet bodembescherming,
Wet geluidhinder

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Wijkzaken/Dagelijks Beheer Wet economische delicten,
Awb, Apv

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)

Wijkzaken/Dagelijks Beheer en
Techniek

Wet economische delicten,
Awb, Apv

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 13, 14 en 15)



ICT Het waarborgen van een
juiste werking van de
computer, het netwerk en
de applicaties

Toegang tot alle in het systeem
aanwezige gegevens.

Woonservice Kennemerland Huisvestingswet,
Woningwet en
overeenkomst opgenomen
in verordening

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 4, 10, 11, 12, 13, 14 en
15)

Woningcorporaties Elan Wonen, Pré
Wonen en Ymere

Huisvestingswet,
Woningwet, Convenant
gegevensuitwisseling
tussen gemeente Haarlem
en woningcorporaties

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 4, 10, 11, 12, 13, 14 en
15)

GGD Kennemerland Collegebesluit uitvoering
project PHU

Alle in bijlage I.9 van het Logisch
Ontwerp GBA genoemde gegevens.
(m.u.v. categorie 11, 12, 13, 14 en 15)

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven
met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.



BIJLAGE 4

Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt.

Wie Waarvoor Welke
catego
rie

Welke gegevens Geheimh
ouding

Leg
es

Basis

Bibliotheek

(geen onderdeel van de
gemeente)

Voor de bijhouding van
de ledenadministratie

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Buitenlandse EU-overheden Ter uitvoering van de
opgedragen taken.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Buitenlandse niet EU-overheden
(met passend
beschermingsniveau met
betrekking tot
persoonsgegevens)
www.cbpweb.nl

Ter uitvoering van de
opgedragen taken.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Art. 76 WBP

Buitenlandse
vertegenwoordigingen hier te
lande

Ter uitvoering van de
opgedragen taken.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Bureau voor Rechtshulp Ter uitvoering van de
opgedragen taken.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Crematoria, begraafplaatsen

(niet-gemeentelijke)

Voor de bijhouding van
registraties verband
houdende met het
begraven en cremeren.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Culturele organisaties Voor de aan deze
organisaties opgedragen
taken.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Fondsverwervende organisaties Voor de aan deze
organisaties opgedragen
taken.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Inburgeringsbureaus Voor de aan deze
organisaties opgedragen
taken.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Instellingen/organisaties ten
behoeve van:
-Maatschappelijke
dienstverlening
-Algemene/geestelijke
gezondheidszorg
-Kinderopvang
-Jeugdwelzijnswerk
-Ouderenzorg
-Gehandicaptenzorg
-Werkvoorziening

Voor de aan deze
organisaties opgedragen
taken.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Juridisch loket (Indien de vraag

komt van een advocaat van het

Juridisch loket t.b.v. een

gerechtelijke procedure =

verplichte berde)

Voor het bijhouden van
de ledenadministratie

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Kerken
(niet zijnde de SILA)

Voor het bijhouden van
de ledenadministratie

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Kredietbank
(privaatrechtelijk, bijvoorbeeld
een stichting)

Voor de aan deze
organisatie opgedragen
taken.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Migrantenorganisaties Voor het bijhouden van Vrije Maximaal de gegevens Mogelijk Ja Art. 100 Wet



Wie Waarvoor Welke
catego
rie

Welke gegevens Geheimh
ouding

Leg
es

Basis

de ledenadministratie derde genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

GBA

Natuurlijke personen Vooraf schriftelijke
toestemming betrokkene
(persoon/gezaghouder)

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Ouderenorganisaties Voor het bijhouden van
de ledenadministratie

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Patiëntenverenigingen Voor het bijhouden van
de ledenadministratie

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Pensioenfondsen (tenzij art. 34
Pensioen- en Spaarfondsenwet
van toepassing is)

Voor de aan deze
organisaties opgedragen
taken.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja1 Art. 100 Wet
GBA

Plaatselijke afdelingen van
politieke partijen

Voor het bijhouden van
de ledenadministratie

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Reclassering/verslaafden-zorg Voor de aan deze
organisaties opgedragen
taken.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Sportorganisaties en

-verenigingen

Voor het bijhouden van
de ledenadministratie

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Thuiszorgorganisaties Voor de aan deze
organisaties opgedragen
taken.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Vakorganisaties Voor het bijhouden van
de ledenadministratie

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Verenigingen en stichtingen met
maatschappelijk of filantropisch
doel

Voor de aan deze
organisaties opgedragen
taken.

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Vrouwenorganisaties Voor het bijhouden van
de ledenadministratie

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Woningbouwverenigin-
gen/woningcorporaties in
Haarlem

Ten behoeve van de
bijhouding van de
huurdersadministratie en
de woningtoewijzing

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA

Ziekenhuizen Voor het uitoefenen van
patiëntenzorg, het
verlenen van medische
zorg en het innen van
rekeningen ivm die zorg

Vrije
derde

Maximaal de gegevens
genoemd in art. 100, lid 2
Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet
GBA


