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Samenvatting 

In deze brief leggen wij u enkele vragen voor die richting geven aan de verwerving van 

Burgerzaken Modules in het kader van de Modernisering GBA (mGBA). Daarnaast geven wij een 

stand van zaken over de VNG-ondersteuning hiervan. 

Om een goede ondersteuning te kunnen bieden bij de aanbesteding en aankoop, de verwerving, 

willen wij graag uw mening weten over het te kiezen scenario bij deze fase van de mGBA 

waarvoor wij nu staan. In deze brief leggen wij mogelijke scenario's aan u voor. Aan het einde 

vragen wij u naar uw mening, om te peilen of u onze constatering deelt en of u in een 

vervolgtraject bereid bent, zich te committeren aan een scenario voor gemeenschappelijke 

aanbesteding. 

In een eerder stadium bleek uit onderzoek onder gemeenten, dat zij de Burgerzaken Modules 

individueel (al dan niet in onderlinge samenwerking) verwerven. Inmiddels bereiken ons vanuit 

diverse gemeenten signalen dat de keuze voor de individuele verwerving misschien toch niet de 

juiste weg is, maar dat een meer gemeenschappelijke aanpak, ondersteund door de VNG, KING 

en het programma mGBA, de voorkeur lijkt te hebben. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

In deze brief leggen wij u enkele vragen voor die richting geven aan de verwerving van 
Burgerzaken Modules in het kader van de Modernisering GBA (mGBA). Daarnaast geven wij een 
stand van zaken over de VNG-ondersteuning hiervan. 

Om een goede ondersteuning te kunnen bieden bij de aanbesteding en aankoop, de verwerving, 
willen wij graag uw mening weten over het te kiezen scenario bij deze fase van de mGBA 
waarvoor wij nu staan. In deze brief leggen wij mogelijke scenario's aan u voor. Aan het einde 
vragen wij u naar uw mening, om te peilen of u onze constatering deelt en of u in een 
vervolgtraject bereid bent, zich te committeren aan een scenario voor gemeenschappelijke 
aanbesteding. 

In een eerder stadium bleek uit onderzoek onder gemeenten, dat zij de Burgerzaken Modules 
individueel (al dan niet in onderlinge samenwerking) willen verwerven. Inmiddels bereiken ons 
vanuit diverse gemeenten signalen dat de keuze voor de individuele verwerving misschien toch 
niet de juiste weg is, maar dat een meer gemeenschappelijke aanpak, ondersteund door de VNG, 
KING en het programma mGBA, de voorkeur lijkt te hebben. 

Inleiding 
Sinds 1994 bestaat de geautomatiseerde Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 
(GBA). Deze registratie wordt steeds meer onderdeel van het stelsel van basisregistraties, waarin 
basisgegevens over personen, gebouwen en adressen, bedrijven etc. worden vastgelegd. 
De ontwikkeling en invoering van dit stelsel gaat gepaard met de ontwikkeling van nieuwe, in de 
huidige tijd passende technologische mogelijkheden en eisen waaraan de registraties in dit stelsel 
moeten voldoen. 

Ook de GBA ondergaat deze moderniseringsslag zodat ook deze basisregistratie ingericht wordt 
volgens de standaarden, technologie en eisen van de huidige tijd. Dit resulteert in de 
Basisregistratie Personen. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt betrouwbaarder, 
sneller, eenvoudiger en goedkoper. 
Op 5 maart 2009 is daarom besloten om een doorstart te maken met het Programma 
Modernisering GBA, waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze 
moderniseringsslag samen uitvoert met gemeenten en afnemers. 
In de BRP bestaat het Burgerzakensysteem uit twee componenten; enerzijds de centrale 
voorziening BRP en anderzijds de decentrale Burgerzaken Modules. In het bestuurlijk akkoord 
voor de doorstart van de mGBA is afgesproken dat de centrale voorziening door het Rijk 
beschikbaar wordt gesteld. Deze levert persoonsgegevens aan gemeenten en afnemers. Voor de 



Burgerzaken Modules die worden gekoppeld aan de centrale voorziening en die de 
bedrijfsprocessen van gemeenten ondersteunen voor uitvoering van de burgerzakentaken, is de 
afspraak gemaakt dat gemeenten die zelf aanbesteden en aankopen: de verwerving wordt door 
de gemeenten gedaan. 

De beschrijvingen van de Burgerzaken Modules (de functionele en niet-functionele eisen) zijn in 
een zover gevorderd stadium dat op korte termijn met de realisatie begonnen kan worden. Uit een 
onderzoek uit 20101, naar de behoefte aan ondersteuning bij de verwerving van de 
Burgerzakenmodules kwam de conclusie dat gemeenten geen behoefte hadden aan 
ondersteuning bij de aanbesteding zelf. Wel wilden gemeenten graag een vraagbaakfunctie bij het 
programma ingericht zien. De stuurgroep mGBA heeft conform die wens besloten: de verwerving 
van de Burgerzaken Modules zou individueel door gemeenten opgepakt worden. Uit het 
onderzoek kwam ook naar voren dat gemeenten indien daar behoefte aan was, zelf 
samenwerkingspartners zouden zoeken. 

Verschuiving van meningen over individuele aanpak 
VNG en NWB hebben in het programma mGBA geparticipeerd vanuit dit uitgangspunt. Nu we 
een jaar verder zijn, horen we echter andere geluiden. 

Recent kwamen reacties vanuit gemeenten, onder meer enkele 100.000+ gemeenten, waarin 
men vragen stelde over deze individuele benadering. Amsterdam stelt in een notitie de vraag of de 
individuele benadering de beste is, gezien het feit dat de basisfunctionaliteit van de Burgerzaken 
Modules voor alle gemeenten gelijk is. Als alle gemeenten het verwervingstraject decentraal 
doorlopen en zelf moeten aanbesteden worden vele miljoenen euro's uitgegeven voor dubbel 
werk. Onderzoek door KING leverde eenzelfde beeld op. Veel bestaande 
samenwerkingsverbanden hebben plannen om de verwerving binnen dit verband op te pakken. 
Ook de individueel geraadpleegde gemeenten gaven aan interesse te hebben in enige vorm van 
samenwerking op dit terrein. 

Deze constatering leidt tot de notie dat indien grote groepen gemeenten bereid zijn in 
gezamenlijkheid de Burgerzaken Modules te verwerven, KING in opdracht van VNG hierin kan 
ondersteunen. Uiteraard moet duidelijk zijn waar die gemeenschappelijkheid precies uit bestaat en 
waar deze begrensd wordt (door bijvoorbeeld de schaal en grootte van de gemeente) en wat de 
ondersteuning moet behelzen. 

Scenario's 
Op grond van bovenstaande constatering zien wij reden om nader te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn voor een gezamenlijke aanpak. Hiervoor hebben wij mogelijke scenario's 
geïnventariseerd. 

Bij het vaststellen van deze scenario's zijn twee zaken als uitgangspunt genomen: 
1. Lokale plaatsing versus gemeenschappelijke plaatsing van de software. 
2. Individuele verwerving versus gezamenlijke verwerving. 

In de figuur ziet u deze uitgangspunten uitgebeeld. Van de vier varianten die hieruit volgen is er in 
ieder geval één, linksonder, niet haalbaar. In die variant verwerven gemeenten individueel 
pakketten die ze vervolgens gezamenlijk plaatsen. De individuele pakketten zullen gezien hun 
uniekheid nooit kunnen leiden tot één gezamenlijke plaatsing. 

Rapport: Advies betreffende de ondersteuning van gemeenten bij de verwerving van Burgerzakenmodules, Management 

Centrum Partners B.V., 22 november 2010/V1.0 Besluit stuurgroep mGBA van 24 november 2010 
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Individuele 
verwerving 

Gemeenschappelijke 
verwerving 

Gemeenschappelijke 
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Er blijven 3 scenario's over: 

1 - Individuele verwerving (al dan niet in groepsverband) en lokale plaatsing. 
Individuele verwerving en lokale plaatsing betekent dat de oorspronkelijke benadering min of 
meer blijft bestaan. In deze variant doet de gemeente een aanbesteding en zal naar 
verwachting een standaardpakket afnemen van een geselecteerde leverancier die zijn pakket 
heeft ontwikkeld op basis van de door het programma mGBA opgeleverde specificaties. 
Daarbij is het mogelijk dat de leverancier per gemeente nog aanvullende wensen of eisen 
toevoegt, op maat. 
De gemeente sluit individueel een contract af en het eigendom blijft bij de leverancier. 
Ondersteuning vanuit VNG, Programma en/of KING alleen op gebied van handreikingen en 
technische vragen. 
2- Gemeenschappelijke (één maal of enkele malen) verwerving, lokale plaatsing. 
In deze variant besteden (alle) gemeenten gezamenlijk aan, maar plaatsen zij lokaal de 
Burgerzaken Modules (BZM) in de eigen organisatie. Gemeenten kunnen een leverancier (of 
samenwerkende leveranciers) gezamenlijk vragen één modulepakket te ontwikkelen. 
Vervolgens wordt het modulepakket lokaal bij de gemeenten geplaatst (al dan niet in 
samenwerkingsverband). 
Dan zijn er een paar varianten mogelijk waarbij de meest voor de handliggende zijn: 
- Gemeenten doen gezamenlijk de aanbesteding, sluiten individueel een contract af en het 
eigendom blijft bij de leverancier. 
- Gemeenten sluiten gezamenlijk een contract met een leverancier en de BZM komen in 
eigendom bij de gezamenlijke gemeenten. 
De aanbesteding door de gezamenlijke gemeenten wordt ondersteund vanuit VNG, 
Programma mGBA en/of KING. 

3- Gemeenschappelijke verwerving en Gemeenschappelijke plaatsing. 
In de derde variant worden de BZM ook gemeenschappelijk aanbesteed maar worden deze 
vervolgens als een gemeenschappelijke voorziening geplaatst. Dit betekent in de praktijk dat 
de gemeenten dan op de-modules aansluiten die technisch gezien niet in eigen huis, maar op 
afstand staan. Hierbij is sprake van diensten of services. 
Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om naar eigen behoefte diensten af te nemen en is 



daardoor geschikt voor zowel grote als kleine gemeenten. 
Gemeenten besteden gezamenlijk aan. De BZM komen in eigendom bij de gezamenlijke 
gemeenten en worden bij een beheerorganisatie geplaatst. Gemeenten sluiten individueel een 
dienstverleningscontract af met de beheerorganisatie. 
De aanbesteding door de gezamenlijke gemeenten wordt ondersteund vanuit VNG, 
Programma mGBA en/of KING 

Te zetten stappen. 
Indien gemeenten inderdaad de verwerving niet individueel maar gezamenlijk willen oppakken, 
dan is het van belang om nu een koerswijziging in te zetten. De mGBA is gebonden aan een 
strakke planning. De keuze om die koerswijziging in te zetten is echter aan u: Geeft u de voorkeur 
aan individuele verwerving of wilt u de verwerving in gezamenlijkheid oppakken en wilt u dat wij u 
daarin ondersteunen? 

De VNG is op grond van de geluiden van gemeenten en het onderzoek van KING van mening, dat 
een gezamenlijke verwerving (financieel) voordeel oplevert. Het is belangrijk dat we voor 
gezamenlijke verwerving en of bouw wel moeten kunnen rekenen op een "gegarandeerde 
deelname". Deze weg kunnen we alleen inslaan wanneer we zeker weten dat gemeenten zich 
committeren. Gemeenten die mee willen doen aan gezamenlijke verwerving en daarmee kosten 
besparen, leggen zich daarop dus vooraf vast. 
Deze vraag wordt u vandaag echter nog niet gesteld. Voor we overgaan tot verandering van de 
aanpak willen wij eerst de gewenste koers peilen. 

Vraag aan u! 
VNG, NVVB, KING en het programma mGBA kunnen een van bovenstaande scenario's die leiden 
tot een vorm van gezamenlijke verwerving, verder uitwerken. Voordat wij overgaan tot een verdere 
uitwerking willen wij van u de bevestiging of u het eens bent met onze constatering dat er 
vraagtekens kunnen worden gezet bij een individuele aanpak. Indien uit deze ledenpeiling blijkt 
dat u deze constatering deelt zouden wij een gezamenlijke aanpak voor verwerving verder kunnen 
uitwerken. In dat geval komen we daarvoor met een voorstel in een tweede brief bij u terug. 

Graag ontvangen wij van u in deze eerste ronde antwoord op de volgende vragen: 

1. Deelt u met ons de constatering dat een gezamenlijke verwerving de voorkeur lijkt te 
hebben boven een individuele verwerving? 

2. Zo ja, wilt u dat VNG, NVVB en/of KING in samenwerking met het programma mGBA u 
hierbij ondersteunen door het verder uitwerken van scenario's 2 of 3 die leiden tot de 
gezamenlijke verwerving van de Burgerzakenmodules? 

3. Bent u bereid, indien we de ondersteuning voor een gezamenlijke aanpak verder 
uitwerken om u in het vervolgtraject te binden aan die gezamenlijke aanpak en daarvoor 
een bindende verklaring af te geven? U zult in de tweede ledenbrief gevraagd worden 
deze garantie af te geven. 

4. Wie kunnen wij als contactpersoon noteren voor uw gemeente, voor de verwerving van de 
Burgerzaken Modules? 



Op basis van de uitkomst van deze peiling volgt binnenkort de uitslag. Indien een gezamenlijke 
aanpak inderdaad de voorkeur heeft, komen wij na de zomervakantie terug met een uitgewerkt 
scenario en de vraag of u zich wilt binden aan dat scenario. 

Wij verzoeken u om via de gemeentesecretaris het standpunt van de gemeente kenbaar te 
maken door de online enquête in te vullen. Ook voor vragen en opmerkingen is in de 
enquête ruimte beschikbaar. De gemeentesecretaris ontvangt deze week de link naar de 
online enquête in een aparte mail. 

Gelet op de breedte van de door ons aangegeven problematiek, adviseren wij u bij de 
beantwoording van de vragen, naast het hoofd burgerzaken of het hoofd publiekszaken, 
bijvoorbeeld ook het hoofd l&A en of dienstverlening te betrekken. 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

http://www.vng.nl

