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Onderwerp:  Invoering gemeentelijke basisadministratie personen en vaststellen 

nieuwe verordening 

Reg.nr.:  2009/117860 

 

 

 

Inleiding 

De wet GBA is in 2007 gewijzigd in verband met de invoering van de 

gemeentelijke basisregistratie personen per 1 januari 2010. Deze wetswijziging 

regelt het gebruik van de Gemeentelijke basisadministratie personen (GBA) als 

basisregistratie personen. De GBA is daarmee de enige en authentieke bron van 

persoonsinformatie. Gebruikers hebben een terugmeldverplichting gekregen op de 

juistheid van persoonsgegevens. 

Hierdoor is aanpassing vereist van de verordening gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens Haarlem (Verordening GBA). De nieuwe verordening verklaart 

het college bevoegd de invoering van de basisregistratie personen (GBA) te regelen.  

 

Voorstel aan de raad 

1. De oude verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

van 5 juni 2002 in te trekken. 

2. De nieuwe verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

Haarlem vast te stellen. 

 

Beoogd resultaat 

 Een nieuwe verordening op grond van de wet GBA die voldoet aan de 

actuele eisen van de wet gemeentelijke basisregistratie personen.   

 Het bevorderen van de dienstverlening en het verplichte 

binnengemeentelijk gebruik van de basisregistratie personen. 

 

Argumenten 

 De GBA wordt per 1 januari 2010 de basisregistratie voor 

persoonsgegevens en maakt onderdeel uit van het stelsel van 

basisregistraties. Zo is de gemeente ook houder van de basisregistratie 

adressen en gebouwen (BAG) en onroerende zaken (WOZ) en zijn er ook 

buitengemeentelijk bestanden aangewezen als basisregistratie (Bv. Kadaster 

en KvK).  

 Dit stelsel is nodig om de landelijke doelstelling voor verbetering van 

overheidsdienstverlening met het principe van eenmalige bevraging en 

meervoudig gebruik van persoonsgegevens te bereiken. 

 Bij alle gemeentelijke dienstverlenende processen waarin 

persoonsgegevens gebruikt worden moeten deze gegevens per 1 januari 

2010 aan de GBA ontleend worden. 

 

Bijlagen 

 Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 

 Notitie invoering basisregistratie personen 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

Raadsstuk 
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De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. De oude verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 

5 juni 2002 in te trekken; 

 

2. De nieuwe verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

Haarlem vast te stellen. 

 

Gedaan in de vergadering van ….………  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 


