
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Cees'Co umn 

(ees Meesters, 

voorzitter NVVB 
e gresmaand, april, lijkt al weer tijden achter ons te lig
gen. Toch als ik dit schrijf is het krap een maand geleden dat in
Portoroi het EVS congres en in Noordwijkerhout het NVVB-con
gres hebben plaatsgevonden en de beurs ICT- & Overheid ligt
eigenlijk nog dichterbij. Maar het is net alsof door vakanties en
mooi weer, de tijd sneller gaat... 
Om de herinnering aan ons congres levend te houden leest u nu
in een speciaal congresnummer waarin de hoogte- en mogelijk
ook dieptepunten nog eens netjes zijn weergegeven. 

We hadden volgens mij een record aan deelnemers. Dit geeft
wat mij betreft aan dat dit Burgerzakencongres in een behoefte
voorziet. 
Hoe u het congres ervaren heeft zal wel blijken uit de evaluatie
die recent heeft plaatsgevonden en ongetwijfeld komen daar
weer verbeterpunten uit naar voren die we bij een volgend
congres kunnen betrekken. 
Daarbij blijft wel de intentie om het jaarlijkse congres te
bestempelen voor de doelgroep 'management' en de onder
werpen voor het congres daarop te selecteren. De meer inhou
delijke aspecten en een daadwerkelijke verdieping daarvan,
zijn meer geschikt voor de regionale bijeenkomsten c.q. mini
congressen die door de verschillende afdelingen van de NVVB 
worden georganiseerd. De doelgroep voor deze bijeenkomsten
is dan ook een stuk breder. 

In de periode na het congres is natuurlijk wel gestart met een
uitwerking van de vele voornemens die tijdens de congresda
gen de revue zijn gepasseerd. 
Zo heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden in het kader
van de toezegging van staatssecretaris Bijleveld om de afstem
ming tussen de Burgerlijke Stand en de GBA aanmerkelijk te 
verbeteren en digitale aangiften te realiseren. Natuurlijk is dit 
niet vandaag of morgen gerealiseerd, een wetswijziging heeft 
nogal wat tijd nodig. Het is echter onze inzet om vooruitlo
pend op de noodzakelijke wetswijzigingen de mogelijkheden 
optimaal te benutten om zo reeds nu onnodige bureaucratie 
voor de burger en voor de medewerkers van gemeenten te 
voorkomen. 

Rond het fenomeen verkiezingen zal de komende tijd ook het 
nodige aan de orde zijn. 
U heeft ongetwijfeld begrepen dat een tegemoetkoming van 
de kosten voor het organiseren van 'rode potlood verkiezingen' 
er vanuit het Rijk niet inzit. De argumentatie l)iervoor dat de 
organisatiekoste.n reeds zijn begrepen in de uitkering via het 
Gemeentefonds is in mijn perceptie nog valide ook. 
We zijn nog wel de mogelijkheden aan het aftasten of het 
mogelijk is een financiële bijdrage te krijgen voor het ontwik
kelen van onderst.euningsmateriaal om gemeenten te facili
teren bij het opleiden c.q, instrueren van stembureauleden en 
andere 'ondersteuningstroepen' voor deze voor velen nieuwe 
vorm van stemmen. 
Ook het vervolg van de Commissie Korthals Altes wordt bin
nenkort aan de Tweede Kamer aangeboden. U weet wel, dat 
was die commissie die een andere vorm van elektronisch 
stemmen met voldoende transparantie en beveiliging heeft 
voorgesteld in het 3e kwartaal van 2007. 
BURGERZAKEN & R
Her en der hoor ik dat ook deze vorm van elektronisch stem
men (met stemprinters en elektronische stemmentellers) niet 
aan het 'stralingsgevaar' kan ontkomen. Als dat inderdaad zo 
is, zal er vanuit politiek oogpunt weinig enthousiasme bestaan 
om deze vorm te introduceren en zullen alternatieven daarvoor 
moeten worden ontwikkeld. Het kan tenslotte toch niet zo zijn 
dat we in 2015 nog steeds met de hand alle stemmen moeten 
tellen. 

Tijdens het congres heeft de workshop rond het Register Niet 
Ingezetenen (RNI) voor nogal wat commotie gezorgd. Wat mij 
betreft is dit een uitermate belangrijk element in de persoons
informatievoorziening van ons land. Eigenlijk de ontbrekende 
schakel in het geheel. Het zou dan wel zo moeten zijn dat de 
GBA en het RNI tezamen een volledig beeld geven van de men
sen die in ons land verblijven c.q. waarmee de overheid een 
relatie onderhoudt. 
Dat betekent ook dat de inschrijvingscriteria voor de GBA zul
len moeten worden aangepast en we er voor pleiten om perso
nen die in ons land verblijven zonder geldige verblijfstitel of 
nog in afwachting zijn van een geldige verblijfstitel toch in de 
GBA te registreren.. 

Dat brengt mij dan tot slot tot de kwaliteit van de GBA zelf. 
Dat kwaliteit van de opgenomen gegevens daarin een belang
rijk aspect is, staat buiten kijf. Dit geldt overigens eveneens 
voor de RNI. In het streven naar betrouwbare basisregistraties 
is dat onontkoombaar. 

Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van BZK is een 
amendement ingediend om de kwaliteit van de GBA verder te 
verbeteren. Een actieplan om aan dit amendement tegemoet 
te komen is op dit moment in ontwikkeling. Geconstateerd 
kan worden dat ook hier het evenwicht tussen dienstverlening 
enerzijds en handhaving anderzijds (bijvoorbeeld woonfraude) 
nadrukkelijk een rol speelt in de gewenste kwaliteitsverbete
ring van de GBA. 
En was dat nu niet juist een thema op ons congres? 

Tot slot wil ik u allen danken voor het vertrouwen dat u mij 
tijdens de Algemene Ledenvergadering gegeven heeft om ook 
de komende jaren leiding te geven aan de NVVB. En nu maar 
hopen dat mijn lichaam daar ook aan mee wil werken. 

Cees Meesters 
Voorzitter NWB 
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