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Officiële uitgave van Leusden.

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Leusden
2009
De raad der gemeente Leusden;
gelezen het voorstel van het college d.d.10 november 2009, nummer 2009/11719
gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens,
besluit:
Vast te stellen: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Leusden 2009.

Artikel 1 Begripsbepalingen
Deze verordening verstaat onder:
de wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
a.
besluit GBA: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
b.
verordening GBA: de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Leusden
c.
2009;
GBA beheerregeling: de beheerregeling als bedoeld in artikel 14 van de wet GBA;
d.
GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de wet
e.
GBA;
verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;
f.
beheerder: degene, of diens vervanger, die op grond van de GBA beheerregeling is aangewezen
g.
als beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een geh.
deelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de GBA wordt gevoerd;
ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet
i.
GBA, in de GBA van de gemeente is opgenomen;
afnemer: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de wet GBA, te weten: een bestuursj.
orgaan;
binnengemeentelijke afnemer: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de wet GBA, te
k.
weten: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het college van de gemeente
Leusden de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisadministratie;
derde: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de wet GBA, te weten: elke andere perl.
soon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene.
m. aangehaakte gegevens: de in de GBA opgenomen gegevens die niet behoren tot de persoonslijst
van een persoon uit de GBA.

Artikel 2 Beheer van de GBA
Beheerder van de GBA is het hoofd van de afdeling Publiekszaken.
De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:
de verbanden met andere gemeentelijke instanties;
a.
de rechtstreekse toegang tot de GBA middels geautomatiseerde toepassingen;
b.
verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden die geen rechtstreekse
c.
toegang tot de GBA hebben;
de aangehaakte gegevens voor zowel de taken van het college alsmede de taken van de burged.
meester en de rechtstreekse toegang tot aangehaakte gegevens in de GBA.

Artikel 3 Verbanden met andere gemeentelijke registraties
Op grond van artikel 96 van de wet GBA worden, met het oog op het met elkaar in verband brengen
van verwerkingen van persoonsgegevens, de algemene-, bijzondere-, administratieve-, en verwijsgegevens verstrekt aan de in bijlage I genoemde afdelingen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering
van hun publiekrechtelijke taak. De verwerkingen worden beheerd door de hoofden van de betreffende
afdelingen.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisadministratie
Rechtstreekse toegang tot de GBA hebben:
de beheerder;
a.
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b.

c.
d.

degenen die werkzaam zijn in de gemeentelijke organisatie onder verantwoordelijkheid van de
beheerder, indien en voor zover zij rechtstreekse toegang nodig hebben voor de taakuitoefening
in de organisatie van de beheerder;
de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;
beheerders van andere gemeentelijke registraties en daaraan gelijkgestelden, zoals vermeld in
bijlage II, ter uitvoering van hun publiekrechtelijke taken, met inachtneming van de artikelen 88
en 89 van de wet GBA. Verstrekt worden de algemene-, bijzondere-, administratieve-, en verwijsgegevens.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang
hebben en de gegevens die worden verstrekt.
Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet GBA worden systematisch gegevens verstrekt
aan binnengemeentelijke afnemers voor zover deze noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun publiekrechtelijke taken. Verstrekt worden de algemene-, bijzondere-, administratieve-, en verwijsgegevens.

Artikel 6 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt.
Met inachtneming van artikel 100 van de wet GBA en in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen
98 en 99 van de wet GBA, wordt in bijlage III vermeld welke gegevens op schriftelijk verzoek aan
rechtspersonen zonder winstoogmerk en aan natuurlijke personen kunnen worden verstrekt.

Artikel 7 Terugmeldplicht
1.

2.

3.
4.

Binnengemeentelijke afnemers doen van door hen geconstateerde afwijkingen tussen gegevens
die zij uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ontvangen en gegevens waarvan
zij op andere wijze kennis hebben gekregen, mededeling aan de beheerder van de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens.
De verplichting van een binnengemeentelijke afnemer tot het doen van de in lid 1 genoemde
mededeling geldt slechts voor zover de afwijking een gegeven betreft dat aan hen op grond van
artikel 5 verstrekt kan worden.
De beheerder van de gemeentelijke basisadministratie regelt de wijze waarop de mededeling
wordt gedaan.
De beheerder van de gemeentelijke basisadministratie regelt de wijze waarop de kennisgeving
aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan met
inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet GBA en de artikelen 62 en 63 van het besluit
GBA.

Artikel 8 Beveiliging
De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als
vermeld in het door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen
In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet,
beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Bijlagen bij deze verordening
Bij besluit van de verantwoordelijke worden de bijlagen bij deze verordening vastgesteld, gewijzigd,
aangevuld en verwijderd.

Artikel 11 Slotbepalingen
1.
2.
3.
4.

De “Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 19 september 2002”
wordt ingetrokken.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Leusden 2009.
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin deze
is bekendgemaakt.
De verordening ligt ter inzage bij de beheerder van de GBA.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 17 december 2009
griffier voorzitter
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Bijlage I, behorende bij de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Leusden
2009
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Afdeling

verwerking

Financiën, Planning & Control (FPC)

Key2Financiën, GouwIT

Informatisering, Automatisering & Facilitaire Zaken (IA&F)

Key2Datadistributie, Key2Adressen/Gebouwen Verseon

Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

GWS4All, Key2Onderwijs

Ruimtelijk Beheer(RB)

Melddesk

Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

SquitXO
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Bijlage II, behorende bij de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Leusden
2009
Overzicht van de toegang als bedoeld onder artikel 4 sub d.
Alle medewerkers van de gemeente Leusden
Medewerkers van het Politiekorps District Eemland zuid
Medewerkers van het Servicebureau Gemeenten afdeling WMO
Medewerkers van “ Larikslaan 2” (voorheen Zorgloket)

Die ten behoeve van hun publiekrechtelijke taak gegevens nodig hebben uit de GBA alsmede de aangehaakte gegevens.
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Bijlage III, behorende bij de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Leusden
2009
Schema 1 Afnemers Deze groep kunnen we grofweg samenvatten als ‘de overheid’. Voor deze groep van verzoekers is de GBA bestemd.
Zij voeren taken uit op grond van wetgeving of zij zijn specifiek aangewezen om gebruik te mogen maken van gegevens uit de GBA.
Wie

Welke categorie

Welke gegevens

Andere gemeen- Uitvoering puten (Afdeling Bur- bliekrechtelijke
gerzaken / Putaak
bliekszaken)

Afnemer

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
publiekrechtelijke
taak

Advies: kosteloos Art. 88 Wet GBA

Andere gemeen- Uitvoering puten (anders dan
bliekrechtelijke
Burgerzaken / Pu- taak
bliekszaken)

Afnemer

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
publiekrechtelijke
taak

€ 2,27

Art. 88 Wet GBA

Uitvoering dien- Afnemer
sten bibliotheek
als gemeentelijke
taak

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
publiekrechtelijke
taak

Eigen beleid gemeente

Art. 88 Wet GBA
(incidenteel) Art.
96 Wet GBA (systematisch)

Afnemer

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
publiekrechtelijke
taak

Eigen beleid gemeente

Art. 88 Wet GBA
(incidenteel) Art.
96 Wet GBA (systematisch)

Buitengewoon opsporingsambtenaar (bijvoorbeeld
in het Openbaar
Vervoer)

Controle (identifi- Afnemer
catieplicht); opmaken procesverbaal. (bijvoorbeeld bij zwartrijden in het openbaar vervoer)

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
publiekrechtelijke
taak

€ 2,27

Art. 88 Wet GBA

Cannock Chase
(voorheen Mandaat BV)

Uitvoering publiekrechtelijke
taak (bijvoeging
van betreffend
college besluit)

Afnemer

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
publiekrechtelijke
taak

€ 2,27

Art. 88 Wet GBA

Centraal justitieel
incassobureau
(voor het innen
van verkeersboetes)

Uitvoering publiekrechtelijke
taak

Afnemer

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
publiekrechtelijke
taak

€ 2,27

Art. 88 Wet GBA

Gerechtsdeurwaar- Uitvoering van
Afnemer
ders (publiekrech- publiekrechtelijke
telijke taken)
taken zoals genoemd in artikel
2 van de Gerechtsdeurwaarderswet. Voorbeeld: betekenen
dagvaardingen of
gerechtelijke aanzeggingen, exploten, ontruimingen

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
publiekrechtelijke
taak

€ 2,27 (zie ook
toelichting over
leges)

Art. 88 Wet GBA

Informatie Beheer Uitvoering van
Afnemer
Groep
een publiekrechtelijke taak. Bijvoorbeeld zoals genoemd in de Wet

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uit-

€ 2,27

Art. 88 Wet GBA

Bibliotheek (als
onderdeel van de
gemeente)

Waarvoor

Binnengemeente- Uitvoering pulijke afdeling of - bliekrechtelijke
dienst
taak
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Verstrekkingsbeperking

Leges

Basis

op de Studiefinanciering
Instellingen (beUitvoering pustuursorganen) op bliekrechtelijke
grond van de Wet taak
gemeenschappelijke regeling (Wgr

voering van de
publiekrechtelijke
taak
Afnemer

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
publiekrechtelijke
taak

€ 2,27

Art. 88 Wet GBA

Kredietbank als
onderdeel van een
gemeente of als
onderdeel van een
gemeenschappelijke regeling (Wgr)

Uitvoering maat- Afnemer
schappelijke
diensten als gemeentelijke taak.
Volgens gemeentelijke verordening

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
publiekrechtelijke
taak

Eigen beleid gemeente

Art. 88 Wet GBA
(incidenteel) Art.
96 Wet GBA (systematisch)

Notarissen (publiekrechtelijke
taak)

Uitvoering van
Afnemer
een publiekrechtelijke taak zoals
genoemd in de
Wet op het Notarisambt. Voorbeeld: verlijden
authentieke akten
zoals het opstellen van een verklaring van erfrecht

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
publiekrechtelijke
taak

€ 2,27 (zie ook
Art. 88 Wet GBA
toelichting over
leges ivm extra
werkzaam-heden)

Overheidsinstanties zoals Belastingdienst, RDW,
SVB en politie

Uitvoering publiekrechtelijke
taak

Afnemer

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
publiekrechtelijke
taak

€ 2,27

Art. 88 Wet GBA

Zorgverzekeraars

Uitvoering puAfnemer
bliekrechtelijke
taak. Let op: er
moet uitdrukkelijk worden aangegeven voor welke
publiekrechtelijke
taak de gegevens
worden gevraagd. (bijvoorbeeld Zorgverzekeringswet of
AWBZ) Zie voor
een overzicht van
verzekeraars:
www.zn.nl/De_branche/Zorgverzekeraars/Adressen/index.asp

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
publiekrechtelijke
taak

€ 2,27

Art. 88 Wet GBA

Samenwerkingsverbanden
Steeds vaker komt het voor dat er sprake is van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten (bijvoorbeeld: een gemeenschappelijk belastingkantoor). Wanneer dit is geregeld in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is er sprake van een buitengemeentelijke afnemer. De wijze waarop een
samenwerkingsverband is georganiseerd blijkt echter meestal niet uit het schriftelijk verzoek. Daarover
moet dan eerst meer informatie worden gevraagd. Ook de taak die het samenwerkingsverband uitoefent
is van belang om te kunnen bepalen of verstrekking uit de GBA gerechtvaardigd is.
Schema 2 Bijzondere derden Dit betreft instanties die door hun bijzondere maatschappelijke positie een goede ingang tot de GBA
verdienen en daarom recht hebben op systematische gegevensverstrekkingen via het GBA netwerk. Hoewel zij officieel geen afnemer
zijn, worden zij (tot op zekere hoogte) wel als zodanig behandeld.
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Wie

Waarvoor

Financiële instellingen (banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen)
Geautoriseerd
door minister voor
GBA-verstrekkingen

Uitbetalen van
Bijzondere derde
opvorderbare
gelden al dan
niet op termijn.
Zie lijst op
www.bprbzk.nl
onder GBA. Procedures, Landelijke Tabellen
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Welke gegevens

Verstrekkingsbeperking

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
taak. Verzoek
vindt plaats middels voorgeschre-

Leges

Basis

€ 2,27 op grond Art. 99 lid 1 Wet
van legesverorde- GBA Art. 68b Bening
sluit GBA

ven formulieren
(zie brief BPR 4
aug 2005).
FIOM

Opsporen van
personen (bijv.
familieleden)

Bijzondere derde Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de
taak. Verzoek
vindt plaats middels voorgeschreven formulieren.

€ 2,27 op grond Art. 99 lid 3 Wet
van legesverorde- GBA Art. 678c1
ning
Besluit GBA

Pensioenfondsen en ziekenhuizen
Pensioenfondsen en ziekenhuizen zijn bijzondere derde als zij gegevens opvragen via het GBA-netwerk.
Artikel 68e Besluit GBA geeft nog eens expliciet aan dat de verstrekking aan bijzondere derden slechts
op die manier kan plaatsvinden. Artikel 99, lid 1 en 3 Wet GBA geeft aan dat artikel 88 lid 4 Wet GBA
van overeenkomstige toepassing is. Hierin wordt de mogelijkheid gegeven ook een gewaarmerkt afschrift
te verstrekken. Papier dus. Het ligt echter niet zo gemakkelijk. Hierbij geldt namelijk dat dit alleen kan
als de gegevens reeds zijn verstrekt via een GBA-bericht. Het komt dus niet in de plaats van.
Om verstrekking aan niet geautoriseerde ziekenhuizen en pensioenfondsen na een schriftelijk verzoek
mogelijk te maken, moet dit in de gemeentelijke verordening zijn opgenomen.
Als de gemeente aan geautoriseerde bijzondere derden op papier gegevens wil verstrekken, kan dat
slechts nadat de gegevens reeds via een GBA-bericht zijn verstrekt (art 88, lid 4 Wet GBA) of als vrije
derden op grond van de gemeentelijke verordening. Pensioenfondsen en ziekenhuizen die niet zijn
geautoriseerd door de minister kunnen dus slechts gegevens krijgen als vrije derden op grond van de
gemeentelijke verordening. Met alle beperkende voorwaarden van artikel 100 van de Wet GBA van
dien.
Schema 3 Verplichte derden Hier gaat het niet meer om de 'overheid'. Het gaat hier om 'derden', waarvoor wettelijk is voorgeschreven
dat er voor specifieke doeleinden actuele persoonsgegevens gebruikt moeten worden. 'Verplicht' betekent: je kunt niet om de GBA
heen.
Wie

Waarvoor

Welke categorie

Welke gegevens

Verstrekkingsbeperking

Advocaten (te vin- Uitvoering van
Verplichte derde
den via www.aleen algemeen
leadvocaten.nl)
verbindend voorschrift Voorbeeld:
aanspannen gerechtelijke procedure of het opstellen van een dagvaarding

Algemene en
verwijsgegevens
voor zover nodzakelijk in verband
met de uitvoering
van een algemeen verbindend
voorschrift

Verstrekkingsbe- Ja, op grond van Art. 98 Wet GBA
perking mogelijk. de legesverordeToetsing noodza- ning
kelijk. Na afweging van de belangen tussen
noodzaak verstrekking en privacy bevraagde
wordt al dan niet
verstrekt. (zie art.
102 Wet GBA)

Rechtbank

Algemene en
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van een
algemeen verbindend voorschrift.

Verstrekkingsbe- Ja, op grond van Art. 98 Wet GBA
perking mogelijk. de legesverordeToetsing noodza- ning
kelijk. Na afweging van de belangen tussen
noodzaak verstrekking en privacy bevraagde
wordt al dan niet
verstrekt. (zie art.
103 Wet GBA).

Ten behoeve van Verplichte derde
bepaalde civiele
procedures:
Voorbeeld: vervangende toestemming voor
een reisdocument voor een
kind. De kinderrecht vraagt een
uittreksel van de
andere (weigerende) ouder.

Leges

Basis

Schema 4 Vrije derden We hebben hier niet meer te maken met 'de overheid' en niet meer met een verplicht voorgeschreven gebruik
van actuele persoonsgegevens (zie schema 1 en 2). De gemeente mag zelf bepalen aan wie zij nog meer verstrekt. Aan deze vrijheid
worden overigens wel grenzen gesteld. Zo mogen er bijvoorbeeld geen gegevens voor commerciële doeleinden worden verstrekt.
De kaders van artikel 100 Wet GBA en de gemeentelijke verordening zijn nu bepalend.
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Wie

Waarvoor

Bibliotheek (geen
onderdeel van de
gemeente)

Volgens gemeen- Vrije derde
telijke verordening

Buitenlandse EUoverheden

Volgens gemeen- Vrije derde
telijke verordening (er moet
sprake zijn van
een Nederlands
publiek belang!)
Advies: toestem-
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Welke gegevens

Verstrekkingsbeperking

Leges

Basis

Maximaal de ge- Mogelijk
gevens genoemd
in art. 100, lid 2
Wet GBA

Ja

Art. 100 Wet GBA

Maximaal de ge- Mogelijk
gevens genoemd
in art. 1000, lid 2
Wet GBA

Ja

Art. 100 Wet GBA
(zeer beperkte verstrekkingsmogelijkheden - zie 'Waarvoor')

ming burger vragen (zie toelichting)
Buitenlandse niet
EU-overheden
(met passend beschermingsniveau
- Art. 76 WBP)
www.cbpweb.nl

Volgens gemeen- Vrije derde
telijke verordening, er moet
sprake zijn van
een Nederlands
publiek belang!
Zie ook de toelichting

Maximaal de ge- Mogelijk
gevens genoemd
in art. 100, lid 2
Wet GBA

Ja

Art. 100 Wet GBA
(zeer beperkte verstrekkingsmogelijkheden - zie 'Waarvoor')

Crematoria, beVolgens gemeen- Vrije derde
graafplaatsen
telijke verorde(niet-gemeentelij- ning
ke)

Maximaal de ge- Mogelijk
gevens genoemd
in art. 100, lid
Wet GBA

Ja

Art. 100 Wet GBA

Culturele organisa- Volgens gemeen- Vrije derde
ties
telijke verordening

Maximaal de ge- Mogelijk
gevens genoemd
in art. 100, lid 2
Wet GBA

Ja

Art. 100 Wet GBA

Fondsverwervende organisaties

Volgens gemeen- Vrije derde
telijke verordening

Maximaal de ge- Mogelijk
gevens genoemd
in art. 100, lid 2
Wet GBA

Ja

Art. 100 Wet GBA

Instellingen of or- Volgens gemeen- Vrije derde
ganisaties ten be- telijke verordehoeve van: - Maat- ning
schappelijke
dienstverlening

Maximaal de ge- Mogelijk
gevens genoemd
in art. 100, lid 2
Wet GBA

Ja

Art. 100 Wet GBA

Schema 5 Bijzondere gevallen en uitzonderingen Verzoeken die niet in te delen zijn onder 1, 2, 3 of 4, maar waarvoor wel specifiek
geregeld is dat gegevensverstrekking mogelijk is.
Wie

Waarvoor

Welke categorie

Welke gegevens

Verstrekkingsbeperking

Leges

Basis

Advies- en Meld- Wet op de
Geen afnemer of
punten Kindermis- Jeugdzorg art. 53 derde in de zin
handeling (AMK) (WJZ) Zie BPRvan de Wet GBA
Kwaliteitsbrochure nr. 30 Meestal
spoedeisende
vragen!

PersoonsgegeNiet mogelijk
vens, gegevens
over curatele, gezag, nationaliteit
en verblijfsrecht.
(Wet GBA art. 34,
1, a, 1-6) Niet
protocolleren!

Ja

Wet op de Jeugdzorg art. 53 (WJZ)

Wetenschappelijke onderzoekers
(bijv. faculteiten)

Algemene en
Niet mogelijk
verwijsgegevens
voor zover noodzakelijk in verband met het onderzoek

Ja

Art. 109 Wet GBA;
Art. 67 Besluit
GBA

WetenschappeArt. 109 Wet GBA
lijk, statistisch of Art. 67 Besluit
historisch onder- GBA
zoek

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's)
Protocollering
In de Kwaliteitsbrochure nr. 30 van het Agentschap BPR kunt u lezen dat de verstrekkingen aan de
AMK's niet geprotocolleerd dienen te worden.
Leges
Het Agentschap BPR stelt dat de AMK's geen afnemers of derden zijn in de zin van de Wet GBA en dat
hen derhalve leges conform de gemeentelijke legesverordening in rekening gebracht kunnen worden.
Reeds in een eerder stadium heeft de Stichting Bureau Jeugdzorg (waaronder een AMK ressorteert)
de NVVB aangeschreven over het verkrijgen van kosteloze informatie uit de GBA bij dergelijke aanvragen.
De NVVB is van mening dat de stichting die een bureau Jeugdzorg in stand houdt, belast is met een
aantal taken die in wetgeving zijn beschreven. De NVVB is echter van mening dat de gemeenten hun
eigen verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot de legesheffing. Indien u leges heft, is het
noodzaak dat u dit regelt in de gemeentelijke legesverordening. Het is daarbij van belang hoe de formulering van uw legesverordening is opgesteld. U verstrekt immers in dit geval gegevens uit de GBA,
maar niet op grond van de GBA.
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