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Bij het nemen van beschikkingen is een bestuursorgaan
in veel gevallen afhankelijk van gegevens van andere
bestuursorganen. Deze gegevens worden via een kop-
peling ter beschikking gesteld aan het bestuursorgaan
waardoor het bestuursorgaan volledig geautomatiseerd
een beschikking neemt. Een voorbeeld van zo’n keten-
besluit is de kinderbijslag die mede gebaseerd wordt
op gegevens uit de Basisregistratie personen. Dit arti-
kel gaat over de vraag of aan de hand van het zorgvul-
digheidsbeginsel is vast te stellen hoe bestuursrechters
de beschikkingen die gebaseerd zijn op informatie van
andere bestuursorganen beoordelen als belanghebben-
de de juistheid van deze gegevens betwist.1 Bijzondere
aandacht zal besteed worden aan basisregistraties.
Aanleiding hiervoor is een onderzoek van deAlgemene
Rekenkamer. Een van de conclusies van de Rekenka-
mer is dat basisregistraties voor een burger knelpunten
kunnen opleveren, onder andere doordat ‘foutieve
gegevens in de registraties voorkomen en onjuistheden
lastig te corrigeren zijn’.2

1 Inleiding

Een man maakt een onfortuinlijk autotochtje. Zijn busje
raakt total loss en wordt afgevoerd naar een sloopbedrijf.
Administratief gezien is de auto nog springlevend. De
man stopt met het betalen van zijn motorrijtuigenbelas-
ting en verplaatst zich voortaan per fiets. Elke drie
maanden controleert de Belastingdienst de naleving van
de motorrijtuigenbelasting. Daarom ontvangt de man
een aanslag motorrijtuigenbelasting. De Belastingdienst
moet het besluit baseren op gegevens uit de basisregistra-

tie van de Dienst Wegverkeer (hierna: RDW), het Kente-
kenregister. Het bezwaar dat de man tegen de aanslag
indient wordt ongegrond verklaard. Uit het Kentekenre-
gister blijkt niet dat de auto total loss is. De man wordt
verwezen naar de RDW om het voertuig van zijn naam
te halen. Ook geeft de Belastingdienst aan de RDW door
dat er mogelijk iets niet juist is. De bronhouder (RDW)
stelt direct een onderzoek in naar het gegeven. Tegelij-
kertijd wordt het gegeven gedurende dit onderzoek
voorzien van de aantekening ‘in onderzoek’. Het voertuig
wordt met ingang van de dag waarop de man zich tot
het Kentekenregister heeft gewend gewijzigd. Hij ont-
vangt verder geen aanslagen motorrijtuigen meer. Eind
goed al goed.

Als het zo zou gaan. Want in de jurisprudentie en
verschillende onderzoeken vinden we een ander beeld.
Zo zat een bestuurder in gijzeling wegens het niet betalen
van een boete wegens rijden zonder geldige APK-keuring
van een busje dat al gesloopt was.3

Ook blijkt een verzoek aan de bronhouder om het
kenteken van zijn naam te halen geen eenvoudige zaak.
Eenmaal geregistreerd blijkt het ongedaan maken daar-
van moeilijk. En als een gegeven al wordt gewijzigd, dan
wordt daar niet altijd terugwerkende kracht aan verleend
maar wordt de persoon doorverwezen naar het bestuurs-
orgaan dat het gegeven verder heeft verwerkt, de afne-
mer.4 Dit is vreemd; want het is maar de vraag of de af-
nemer die een besluit neemt dat wordt gebaseerd op een
basisregistratie, bevoegd of bereid is af te wijken van
gegevens die in een basisregistratie opgenomen zijn.

En zo hebben we een situatie die Damen aanduidt als
de klassieke ‘KIR’-truc (iemand met een kluitje in het
riet sturen5) en de Nationale ombudsman aanleiding gaf
tot de titel van zijn jaarverslag in 2008 ‘De burger in de

Marlies van Eck bereidt aan de Universiteit van Tilburg een dissertatie voor over ‘effectieve rechtsbescherming bij geautomatiseerde
ketenbesluitvorming’ en werkt bij de Belastingdienst. Zij dankt prof. mr. B.W.N. de Waard voor zijn commentaar op een eerdere
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Omdat artikel 42 Wbp (geautomatiseerde besluitvorming) geen rol speelt in deze jurisprudentie wordt dit aspect in dit artikel niet be-
sproken.
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Basisregistraties vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance (rapport Algemene Rekenkamer), 2014, p. 14.2
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ketens’.6 Het probleem dat de basisregistratie niet in
overeenstemming wordt gebracht met de werkelijkheid,
wordt afgewenteld op de burger. In ons voorbeeld moet
de man zowel opkomen tegen vorderingen tot gijzeling7

als strijden voor wijziging van onjuiste gegevens met
terugwerkende kracht.

Als een belanghebbende een gegeven niet bij een bron
kan laten wijzigen, noch het gegeven kan betwisten bij
het bestuursorgaan dat een besluit neemt op basis van
deze gegevens, ontstaat er een hiaat in rechtsbescher-
ming.

Opbouw van het artikel
Dit artikel gaat over het dilemma voor het bestuursor-
gaan en bestuursrechter dat ontstaat als een besluit
wordt genomen op basis van gegevens van andere be-
stuursorganen. Dit noemen we een ketenbesluit. Het
dilemma ontstaat tussen enerzijds de verplichting om
bij het nemen van een besluit uit te gaan van gegevens
afkomstig van andere bestuursorganen en anderzijds de
eis die voortvloeit uit het zorgvuldigheidsbeginsel.

Eerst zal kort ingegaan worden op de aard van infor-
matie die geschikt is gemaakt voor geautomatiseerde
besluiten. Dan zal ingegaan worden op de basisregistra-
ties, hoe de gegevens hierin opgenomen worden, welke
soort fouten deze registraties kunnen bevatten en hoe
de rechterlijke instanties omgaan met geschillen hier-
over. Dit is nodig om toe te komen aan de beantwoording
van de hoofdvraag: welke eisen stelt de onderzoeksplicht
aan bestuursorganen die (verplicht) gebruikmaken van
gegevens van andere bestuursorganen? Deze vraag is aan
de hand van jurisprudentie onderzocht. En is daaruit te
concluderen aan wie de bestuursrechter het voordeel
van de twijfel gunt?

2 Informatie die geschikt is voor geautomatiseerde
verwerking

Voor een begrip over geautomatiseerde verwerking van
gegevens die ten grondslag ligt aan beschikkingen is het
belangrijk te beseffen dat het gaat om de digitale wereld.
Dit klinkt als een open deur, maar ik bedoel hiermee dat
het gaat om gegevens ‘in cijfers’. Of zoals ‘digitaal’ luidt
in het Frans: ‘numérique’.8 Deze cijfers, variabelen,
kunnen vervolgens in een algoritme verwerkt worden
om een besluit te nemen (een expertsysteem). Zoals
Zouridis aantoonde heeft het geautomatiseerd besluiten
in ieder geval als consequentie dat er sprake moet zijn
van een gestandaardiseerd proces waarin gebruikge-

maakt wordt van eenduidige parameters.9 ICT kan veel,
maar ook veel niet. Ook Groothuis liet zien dat de moge-
lijkheden van ICT niet onbegrensd zijn. Zo was het naar
de stand van de techniek van 2004 niet mogelijk om het
denken van de mensen na te bootsen.10

Inmiddels is in ieder geval de herverdeling van midde-
len binnen Nederland door premieheffingen, niet denk-
baar zonder geautomatiseerde verwerking van gege-
vens.11 De rekencapaciteit van computers en het gemak
van uitwisseling van gegevens zonder menselijke tussen-
komst maken het mogelijk een grote massa besluiten
tegelijk te nemen, ook al heeft het bestuursorgaan deze
gegevens niet zelf onder eigen verantwoordelijkheid in
huis. Dit betekent dat we bij een onderzoek naar beslui-
ten die langs deze weg tot stand komen, rekening moeten
houden met de dwingende kenmerken van ICT. Zoals
Tollenaar het verwoordt:

‘Het is de eeuwige spanning tussen objectieve en subjec-
tieve rechtvaardigheid, tussen algemene regels en de
individuele toepassing ervan en de noodzaak om daarbij
soms af te wijken van die regels. ICT compliceert deze
spanning, omdat het ontwerp en aanpassen van de sys-
temen minder eenvoudig is.’12

Door verspreiding van gegevens bestaat vervolgens het
risico van decontextualisering13 en het uit het oog verlie-
zen van de persoon om wie het gaat.14

Bovendien maakt het verschil of je de gegevens als een
‘foto’ ziet of als een ‘film’. Een foto is een momentopna-
me; er is iemand op een dag in detentie geplaatst. Een
film geeft een verhaallijn; er is iemand in detentie ge-
plaatst maar inmiddels is het OM in die strafzaak niet-
ontvankelijk verklaard.15

3 Opname van gegevens in de bron en de
mogelijkheid tot wijziging daarvan

In Nederland bestaat een aantal basisregistraties die ge-
vuld worden met informatie die geschikt is gemaakt
voor geautomatiseerde verwerking. Zij kennen allemaal
bijzondere wetgeving waarin de manier van opname van
gegevens, de wijzigingsmogelijkheden en de rechtsbe-
scherming is geregeld. Verwarrend is bovendien dat er
ook registraties zijn, al dan niet op grond van een wette-
lijke basis, die basisregistratie genoemd worden,16 of die
niet zo genoemd worden maar wel eenzelfde functie

De burger in de ketens (jaarverslag Nationale ombudsman), 2008.6
Rb. Zeeland-West-Brabant 28 mei 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:CA0211.7
Zie bijvoorbeeld de ‘Déclaration préliminaire des droit des hommes numerique’, http://sandbox.spintank.fr/index.php.8
S. Zouridis, Digitale disciplinering. Over ICT, organisatie, wetgeving en het automatiseren van beschikkingen (diss. Tilburg), Delft: Eburon 2000.9
M.M. Groothuis, Beschikken en digitaliseren. Over normering van de elektronische overheid (diss. Leiden), Den Haag: Sdu Uitgevers 2004. Anno 2015
is overigens nog steeds geen sprake van nabootsing menselijk denken.
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Denk bijvoorbeeld aan de loonaangifteketen, ook wel de financiële aorta van Nederland genoemd: http://loonaangifteketen.nl/.11
A. Tollenaar, ‘ICT en de uitdagingen van de menselijke maat’, in: A.T. Marseille & L. van der Velden (red.), Vertrouwen verdient. Verdiend
vertrouwen: Visies op geschilbeslechting door de overheid, Den Haag: Sdu Uitgevers 2014, p. 129.
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Bart van der Sloot & Maarten Jan van Woelderen, ‘De staat als autist’, NJB 2012/1365.13
Marga Groothuis, ‘De digitale overheid en de menselijke maat’, Computerrecht 2009/225.14
Voorbeeld ontleend aan de uitspraak ABRvS 15 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:463.15
Basisregistratie instellingen (BRIN).16
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Figuur 1. Overzicht basisregistraties en hoogste bestuursrechter

vervullen.17 Soms regelt de bijzondere wetgeving hoe
een belanghebbende om wijziging van gegevens kan
verzoeken en welke beslissingen van het bestuursorgaan
aan te merken zijn als besluit.18

Het idee achter basisregistraties is dat gegevens die
daarin zijn vastgelegd afkomstig zijn uit brondocumen-
ten. Van de geregistreerde gegevens wordt vervolgens
wettelijk bepaald welke categorie gegevens als ‘authen-
tieke gegevens’ worden beschouwd. Deze set authentieke
gegevens moet vervolgens verplicht ook door andere
bestuursorganen, de afnemers, gebruikt worden. Op
deze wijze wordt gewaarborgd dat de burger niet steeds
zijn eigen gegevens hoeft aan te leveren waar de overheid
al over beschikt. En, last but not least, bestuursorganen
die een gegeven uit een basisregistratie verplicht gebrui-
ken en tijdens dit gebruik gerede twijfel hebben over de
juistheid daarvan, zijn verplicht dit terug te melden.19

Als het gegeven dan door de bronhouder in onderzoek

wordt genomen, wordt het gegeven voorzien van de
aantekening ‘in onderzoek’. Essentieel voor basisregistra-
ties is dat de wetgever de bronhouder verantwoordelijk
heeft gemaakt voor de inhoudelijke juistheid van de ge-
gevens.20

Op grond van bijzondere wetgeving zijn er speciale
regels voor de inzage en correctie. Als bijzondere wetge-
ving ontbreekt, gelden de algemene inzage- en correctie-
rechten van de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp).21

Eerst een overzicht van de ‘officiële’ basisregistraties
(zie figuur 1). Een registratie is een basisregistratie zoals
hier bedoeld indien dat bij wet is bepaald.22

Registraties bevatten fouten
Het is belangrijk om te weten dat bij geschillen over ke-
tenbesluiten fouten onvermijdelijk zijn, ook in (basis)re-
gistraties. Zo schreef de Minister van Veiligheid en Justi-

Justitiële documentatiesysteem (JDS) en het basisregister onderwijsnummer (BRON).17
Artikel 2.60 Wet BRP bepaalt welke handeling als besluit valt aan te merken.18
Zie bijvoorbeeld de ‘Handreiking gerede twijfel voor gebruikers van BRP-gegevens’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties (april 2014).

19

Corrie Ebbers, ‘De juridische aspecten van een basisregistratie voor de hele gemeente’, Burgerzaken & Recht 2009, afl. 6/7.20
Voor de relatie tussen gebruik van gegevens door de overheid en de toekomstige Europese Verordening Gegevensbescherming verwijs
ik naar A.M. Klingenberg & J. Lindeboom, ‘Lost in e-government: bevat de Algemene verordening gegevensbescherming voldoende
waarborgen voor burgers bij gegevensverwerking door de overheid?’, P&I 2013/225, afl. 6, p. 274-279.

21

In de toekomst komen daar nog bij de Basisregistratie lonen uitkeringen en arbeidsverhoudingen (BLAU), de Basisregistratie grootscha-
lige topografie en de Basisregistratie ondergrond.

22
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tie over onterechte boetes die bij de trajectcontrole
werden opgelegd:

‘Tegelijkertijd dient men zich echter te realiseren dat
een geheel foutloos systeem onmogelijk is.’23

De Algemene Rekenkamer verwees in zijn onderzoek
naar het rapport van ICTU waaruit bleek dat in 2013
landelijk gezien 95% van de adressen correct is geregi-
streerd en dat 97,7% van de personen correct is geregi-
streerd.24

‘Dit komt neer op een aantal van ruim 386 000 onjuist
geregistreerde personen (2,3% van de populatie in Neder-
land van ongeveer 16,8 miljoen personen volgens het
CBS per eind 2013).’25

Ik onderscheid de volgende fouten:
– administratieve fouten;
– koppelen van informatie aan de verkeerde persoon;
– oplichtingskwesties;
– inhoudelijke onjuistheid.

Administratieve fouten
Administratieve fouten zijn verschrijvingen of fouten
die ontstaan omdat de gegevens onvolledig zijn of omdat
specificaties ontbreken, zoals de specificatie dat een ge-
geven ‘in onderzoek’ is. Ook is denkbaar dat de gegevens
tussen de basisregistraties onderling verschillen, door
het CBS ‘fricties’ genoemd.26

Koppelen van informatie aan de verkeerde persoon
Bij het koppelen van informatie kan het voorkomen dat
ten onrechte informatie van de ene persoon gelinkt
wordt aan een andere en dus verkeerde persoon.

‘Fouten in de koppeling zijn doorgaans menselijke
fouten, die nooit helemaal kunnen worden voorkomen’,
aldus de Minister van Veiligheid en Justitie in reactie op
Kamervragen over het dagvaarden van drie onschuldige
burgers op een zittingsdag bij een kantonrechter.27

Inhoudelijke fouten
Hiermee doel ik op het verschil in feitelijke werkelijkheid
en administratieve werkelijkheid.28 Zo constateerde de
Waarderingskamer dat de Gemeente Amsterdam (evenals
18 andere gemeenten) de WOZ-gegevens niet voldoende
op orde heeft.29 Dit geeft te denken omdat eerder al bleek
dat de afwikkeling van bezwaar en beroep in Amsterdam
leidt tot merkwaardige fluctuaties van de veronderstelde
waarde.30

Het dieptepunt in de voorbeelden van een inhoudelijke
fout betreft uiteraard de vermelding in de systemen van
de IND dat de vluchteling Aleksandr Dolmatov ‘verwij-
derbaar’ was terwijl hij rechtmatig in Nederland ver-
bleef.31

Oplichtingskwesties
Er is sprake van oplichtingskwesties als een burger
doelbewust informatie laat opnemen in een administratie
die niet juist is. Hierbij kan gedacht worden aan mensen
die zich laten uitschrijven uit de BRP en zo spoorloos

 
Figuur 2. Verspreiding van fouten (uit rapport Algemene Rekenkamer)

Handelingen II 2013/14, 29398, 390, p. 7.23
Basisregistraties vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance (rapport Algemene Rekenkamer), 2014, p. 28.24
Basisregistraties vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance (rapport Algemene Rekenkamer), 2014, p. 28.25
Monitor kwaliteit stelsel van basisregistraties, Nulmeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2014,
p. 19.

26

Aanhangsel Handelingen II 2014/15, 471.27
Zie bijvoorbeeld het verschil in kwaliteitsnormen voor het Handelsregister: normen voor de ‘administratieve werkelijkheid’ (volledig,
juist en tijdig) en normen voor de ‘feitelijke werkelijkheid’: www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregi-
straties/handelsregister.

28

www.rtlnieuws.nl/economie/home/waarderingskamer-hekelt-bepaling-woz-waarde-amsterdam.29
Wat is het waard?Af handelingWOZ-bezwaren deugt niet (Onderzoeksrapport Gemeentelijke ombudsman Amsterdam), 27 maart 2012, RA120470.30
Kamerstukken II 2012/13, 19637, 1648 (bijlage, rapport Inspectie VenJ ‘Het overlijden van Alexander Dolmatov’, 17 april 2013).31
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worden voor de overheid, de zogenaamde ‘belastingno-
maden’.32 Soms is een andere burger hier direct het
slachtoffer van zoals bij identiteitsfraude.33

Fouten in registraties spreiden zich uit naar andere bestuurs-
organen

Zoals gegevens zich verspreiden over allerlei bestuursor-
ganen, zo verspreiden zich ook de fouten.

3.1 Jurisprudentie over gegevens bij de bron; de basis-
registratie

Laten we eerst kijken wat we kunnen afleiden uit de
werkwijze en jurisprudentie over de gegevens in de bron.

De eerste opname van gegevens gaat vaak relatief
eenvoudig. Denk aan het inschrijven op een nieuw adres
in de BRP. Of de aangifte van de geboorte van een kind,
zoals blijkt uit een vonnis in een strafzaak over een man
die probleemloos aangifte had gedaan van de geboorte
van veertien kinderen.34

Ronduit verontrustend is de werkwijze die beschreven
wordt door Speerstra en Henstra over het ‘vaststellen’
van een identiteit van een verdachte door de politie. De
verdachte blijkt eenvoudig een andere naam te kunnen
opgeven.35 Dit kan zelfs leiden tot een veroordeling door
de strafrechter op basis van deze valse naam. Het vergt
niet veel fantasie om zich in te beelden hoe moeilijk het
zal zijn van dit ‘strafblad’ af te komen of om succesvol
op te komen tegen een afwijzing van een Verklaring
Omtrent het Gedrag.36

Het gemak waarmee gegevens bij aanvang worden
opgenomen staat in schril contrast met de moeite die
het kost om van onjuiste gegevens af te komen.

Bij de BRP lijkt de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State dit verschijnsel in stand te laten onder
verwijzing naar het belang dat de gegevens in de Basisre-
gistratie personen betrouwbaar en duidelijk moeten zijn.
Het belang dat er iets geregistreerd staat lijkt dan
zwaarder te wegen dan het belang van de burger bij het
verwijderen van een mogelijk onjuist gegeven.37

Onmogelijk is het niet (meer). Recent bepaalde de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat
het bestuursorgaan binnen twee weken een onjuiste ge-
boortedatum in de BRP diende te wijzigen.38

Oplichtingskwesties leiden voor bestuursorgaan en
burger tot grote problemen. Het meest bekende voor-
beeld van een door een oplichting gedupeerde belangheb-
bende, is ongetwijfeld de zaak Romet.39 Deze rechtszaak

bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens maakt
duidelijk hoe gehecht het bestuursorgaan als bronhouder
kan zijn aan eenmaal geregistreerde gegevens. De heer
Romet was slachtoffer van diefstal van zijn rijbewijs. Na
de diefstal bleken er 240 voertuigen op zijn naam te
staan. Uiteindelijk werden deze voertuigen wel geschrapt
van zijn naam, maar niet met terugwerkende kracht ‘in
order not to contaminate the register’. Het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens oordeelde dat door het
rijbewijs niet zo snel mogelijk ongeldig te verklaren na
de aangifte van diefstal, de overheid het mogelijk
maakte dat er misbruik werd gemaakt van zijn identiteit
en dat er zo een inbreuk was gemaakt op zijn recht op
‘private life’ welke niet noodzakelijk was.

Nogmaals: het is opmerkelijk dat Nederland hier juist
de rol van de bronhouder van een basisregistratie als
argument noemt om de gegevens niet aan te passen.
Doorgaans zien we het argument om de gegevens onge-
wijzigd over te nemen bij de afnemers en verwijzen zij
door naar de bronhouder.

Ondanks dus dat gegevens vrij gemakkelijk worden op-
genomen, wordt daarna strak aan deze geregistreerde
gegevens vastgehouden. Dit lijkt logisch; gegevens uit
het Handelsregister bijvoorbeeld mogen vanwege hun
betekenis in het rechtsverkeer niet enkel op verzoek van
de belanghebbende gewijzigd worden. Het leidt echter
tot absurde situaties omdat in de BRP bijvoorbeeld het
gegeven niet verwijderd wordt, maar wordt voorzien van
een ‘aantekening van onjuistheid’. Dit was de enige op-
lossing voor de redacteur van Binnenlands Bestuur die in-
eens een kind bleek te hebben waar hij niets van wist
(dit betrof een koppelingsfout).40

Echter, te veel enthousiasme bij de bronhouder om
gegevens uit een basisregistratie te wijzigen blijkt ook
niet de aangewezen weg. Zo had de Gemeente Rotterdam
ambtshalve inwoners uitgeschreven door hen het ken-
merk ‘VOW’ (Vertrokken onbekend waarheen) toe te
kennen. Volgens de gemeentelijke ombudsman was de
gemeente zonder gedegen onderzoek tot deze uitschrij-
vingen overgegaan.41

Aantekening in V-N 2014/14.3, p. 13, bij antwoord op Kamervragen aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.32
Recentelijk nog kwam het bericht ‘Criminelen kraken productie kentekenplaten’ waaruit bleek dat er 30 000 vervalste kentekenplaten
waren met grote gevolgen voor mensen met eenzelfde kenteken, ‘RTL Nieuws’, 12 januari 2015.

33

Rb. Overijssel 1 december 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:6325.34
T. Speerstra & L. Henstra, ‘Het identiteitsprobleem in de strafrechtsketen. Over slordigheid, ID-fraude en systeemverantwoordelijkheid’,
P&I 2014/176, afl. 5, p. 207 e.v.

35

Het justitieel documentatiesysteem bevat overigens zelfs informatie over verdenkingen.36
ABRvS 11 maart 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH5525, JB 2009/114, m.nt. G. Overkleeft-Verburg.37
ABRvS 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:134.38
EHRM 14 februari 2012, 7094/06, JB 2012/78, m.nt. G. Overkleeft-Verburg (Romet/Nederland).39
Hans Bekkers, ‘Ongewenst vader door GBA-fout’, Binnenlands Bestuur 2008, te raadplegen op www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-or-
ganisatie/achtergrond/achtergrond/ongewenst-vader-door-gba-fout.100026.lynkx.

40

Opsporing verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA (Gemeentelijke ombuds-
man Rotterdam), juni 2014.

41
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4 Het zorgvuldigheidsbeginsel en het nemen van
besluiten gebaseerd op gegevens uit een basis-
registratie

Gegevens in een basisregistratie hebben als kenmerk dat
zij ook door allerlei andere bestuursorganen gebruikt
moeten worden. Omdat de verschillen in regels voor de
afnemende bestuursorganen en de domeinen waarbinnen
dit speelt te groot zijn, zal hier niet verder ingegaan
worden op alle specifieke wettelijke regels.42

Doorgaans voorziet de wet in een procedure bij twijfel
over de juistheid van de gegevens; een afnemer (het be-
stuursorgaan dat de gegevens moet overnemen) moet
melding maken van gegevens waarover redelijke twijfel
bestaat. Vervolgens moet de bronhouder dit element
voorzien van een vinkje ‘in onderzoek’. Soms leidt de
aantekening dat een gegeven in onderzoek is, tot het
opheffen van de verplichting dit gegeven over te nemen.43

In 2009 schreef Margriet Overkleef-Verburg al dat de
invoering van een stelsel van basisregistraties ingrijpende
gevolgen zal hebben voor het bestuursrecht en de wer-
king van de Awb in het bijzonder.44

Want tegenover de plicht om de gegevens uit de basis-
registratie over te nemen staat het zorgvuldigheidsbegin-
sel dat in artikel 3:2 Awb voorschrijft dat het bestuurs-
orgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige
kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen
belangen vergaart. Een nadere uitwerking hiervan vinden
we in artikel 4:7, 4:8 en 4:12 Awb met een speciale rege-
ling voor het nemen van beschikkingen gebaseerd op
gegevens die afwijken van gegevens die de aanvrager zelf
heeft verstrekt.

Zolang de gegevens niet betwist worden en er ook
overigens geen grond bestaat voor redelijke twijfel over
de juistheid van de gebruikte gegevens is er geen conflict
tussen beide verplichtingen. Maar we hebben gezien dat
fouten onvermijdelijk zijn. Aan wie gunt de bestuurs-
rechter het voordeel van de twijfel, de burger of de basis-
registratie?

4.1 Blind overnemen van gegevens bij een besluit in
primo?

Een wettelijke plicht tot het overnemen van gegevens,
ook al is er twijfel over de juistheid van die gegevens,
lijkt zich slecht te verhouden met de verplichting van
artikel 3:2 Awb.

We zouden kunnen aannemen dat het blind overne-
men van een gegeven waarover twijfel bestaat, alleen in
overeenstemming is met het zorgvuldigheidsbeginsel
als dit ook weer volledig hersteld kan worden. Dit is de

redenering die we zien in titel 4.1 van de Awb. Zo bepaalt
artikel 4:12 lid 1 Awb dat het bestuursorgaan toepassing
van artikel 4:7 en 4:8 Awb achterwege kan laten bij een
beschikking die strekt tot het vaststellen van een finan-
ciële verplichting of aanspraak indien: (a) tegen die be-
schikking bezwaar kan worden gemaakt of administratief
beroep kan worden ingesteld, en (b) de nadelige gevolgen
na bezwaar of administratief beroep volledig ongedaan
kunnen worden gemaakt.

Het is ook precies deze redenering die we zien in het
wettelijk kader voor Belastingdienst/Toeslagen waarbij
is bepaald dat dit bestuursorgaan verplicht is het inko-
mensgegeven zoals dat is vastgelegd in de Basisregistratie
inkomen (BRI) te gebruiken. Zelfs al zou dit gegeven fout
zijn, het moet overgenomen worden want in een geschil
over de toeslag speelt de juistheid van het inkomensge-
geven geen rol, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.45

Maar in andere gevallen is het maar de vraag of nade-
lige gevolgen na bezwaar volledig ongedaan kunnen
worden gemaakt. Door de verwevenheid van alle gege-
vens en administraties zal het in ieder geval niet makke-
lijk zijn.

Ook bij geschillen over besluiten die zijn gebaseerd op
gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) zien we
dat de belanghebbende wordt doorverwezen naar het
bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de basisre-
gistratie:

‘De omstandigheid dat een belanghebbende die het niet
eens is met een besluit van het ene bestuursorgaan, in
dit geval de Belastingdienst, zich tot een ander bestuurs-
orgaan, in dit geval het college van burgemeester en
wethouders, moet wenden om tot een oplossing van zijn
geschil te komen, is de consequentie van het werken
met een basisadministratie waarbij uitsluitend de beheer-
der van die administratie wijzigingen kan doorvoeren.’46

Maar de bestuursrechter is niet in alle gevallen zo terug-
houdend. Soms lijkt de bestuursrechter bereid tot een
voorbehoud; de gegevens moeten worden gebruikt tenzij
‘er hem voorafgaand aan de vaststelling van de aanslag
feiten of omstandigheden zijn gebleken die dienen te
leiden tot de conclusie dat hij in strijd met een of meer
algemene beginselen van behoorlijk bestuur zou hande-
len door zich (desondanks) te baseren op de gegevens uit
het GBA’.47 Of: ‘tenzij voldoende twijfel bestaat aan de
juistheid van de daarin opgenomen verblijfstitelcodes’.48

Voor een inzicht in de relatie tussen Basisregistratie personen (BRP) en inkomensafhankelijke huurtoeslag bijvoorbeeld verwijs ik naar
G. Overkleeft-Verburg bij uitspraak ABRvS 19 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX7701, JB 2012/256.

42

Koen Versmissen, ‘Bij twijfel niet gebruiken? Een verkenning naar oplossingen voor belemmeringen bij het gebruik van persoonsgegevens
uit basisregistraties’, maart 2013 voor iNUP, Programma Stelsel Basisregistraties, www.e-overheid.nl/images/stories/stip/gebruik%20
van%20persoonsgegevens%20uit%20basisregistraties%20v1%201.pdf.

43

G. Overkleeft-Verburg, ‘Basisregistraties en rechtsbescherming. Over de dualisering van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking’, NTB
2009/10.

44

ABRvS 13 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW8169.45
ABRvS 19 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX7701.46
Hof Amsterdam 22 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1992.47
ABRvS 2 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP2823.48
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4.2 Belanghebbende betwist in bezwaar en beroep
gemotiveerd het gebruikte gegeven uit de basis-
registratie

Als een belanghebbende het gegeven dat afkomstig is
van een ander bestuursorgaan inhoudelijk betwist, zien
we verschillende manieren van de bestuursrechters om
tot een oordeel te komen.

Als het gegeven betwist wordt, maar het resultaat is
van een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat
of -stond, zien we dat de bestuursrechter geneigd is te-
rughoudend te toetsen. Er moet dan wel de facto een
besluit zijn geweest:

‘Het uitgangspunt dat een afnemer als hier bedoeld
koerst op de gegevens die de gemeente hem verstrekt,
laat onverlet dat hij ingeval een belanghebbende bij be-
zwaar stelt dat geen geldige WOZ-beschikking is afgege-
ven, dienaangaande een onderzoek moet instellen en
zonodig de reeds opgelegde aanslag vernietigen.’49

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
lijkt in haar uitspraken geen ruimte over te laten als het
gaat om gegevens over een inschrijving in de BRP50 maar
wel als het gaat om informatie uit de BRP die ziet op
verblijfstitelcodes van de IND:

‘(…) zijn er aanknopingspunten voor twijfel aan de
juistheid van een verblijfscode die in het GBA staat dan
moet het bestuursorgaan dat het besluit neemt aan de
hand van de informatie van de belanghebbende (de
aanknopingspunten dus) onderzoek plegen. Dit gaat
verder dan het bij herhaling telefonisch informeren bij
de IND of de verblijfstitelcode correct was. Het gaat erom
dat het bestuursorgaan zich via het andere bestuursor-
gaan onder verwijzing naar de door [wederpartij] overge-
legde bewijsmiddelen, ervan vergewist of bedoelde ver-
blijfscode juist was.’51

Zoals gezegd, men kan ook in de problemen komen door
gedrag van andere burgers. Het lijkt erop dat de belas-
tingrechter deze vorm van onjuistheid in gegevens op
het oog had in een zaak over de motorrijtuigenbelasting
die onder andere wordt gebaseerd op het Kentekenregis-
ter. Het dilemma als hier geschetst bracht het Hof
Arnhem ertoe te overwegen dat de wet voorschrijft dat
de gegevens uit het Kentekenregister moesten worden
gehanteerd en niet voorziet in tegenbewijs:

‘Niettemin kan onder omstandigheden het zorgvuldig-
heidsbeginsel meebrengen dat de Inspecteur afziet van
naheffing van de belasting van degene op wiens naam
een motorrijtuig in het kentekenregister staat ingeschre-
ven. Een zodanige omstandigheid kan zich bijvoorbeeld

voordoen in het geval dat iemand als houder van een
motorrijtuig in het kentekenregister staat ingeschreven,
maar voldoende is komen vast te staan dat die inschrij-
ving is gebaseerd op valselijk opgemaakte bescheiden
ten aanzien waarvan de betrokkene geen enkel verwijt
treft.’52

Als de gegevens wel in een basisregistratie zijn opgeno-
men maar niet het resultaat zijn van een besluit, zien
we niet direct een systematiek in de uitspraken. Toch
zijn er voorbeelden die duiden op eenzelfde wijze van
oordelen ook al gaat het om verschillende domeinen en
verschillende (hoogste) bestuursrechters.

Ten eerste deze uitspraak van de belastingrechter
waarin hij een hiaat in rechtsbescherming constateert
en dit vervolgens dicht:

‘De vaststelling van het energielabel door de leverancier
kan, nu die leverancier geen bestuursorgaan is in de zin
van de Awb, niet als een besluit in de zin van de Awb
worden aangemerkt. Tegen de vaststelling van het
energielabel door de leverancier is derhalve geen bezwaar
en beroep mogelijk. Het vorenstaande leidt de rechtbank
tot het oordeel dat tegen de vaststelling van een energie-
label moet worden opgekomen in een procedure als de
onderhavige. Gelet hierop had [de Inspecteur] bij de be-
twisting door [belanghebbende] van het gehanteerde
energielabel dienen te onderzoeken of bij de berekening
van de verschuldigde BPM van een juist energielabel is
uitgegaan (…).’53

Deze redenering is ook terug te vinden in een uitspraak
van de Centrale Raad van Beroep over het afwijzend be-
sluit van het CAK op grond van gegevens afkomstig van
Vektis, het landelijk informatiecentrum van de zorgver-
zekeraars.54 Weliswaar betreft het hier geen basisregi-
stratie, en geen bestuursorgaan dat gegevens levert, maar
wel een situatie waarin gegevens bij een andere organi-
satie doorslaggevend moeten zijn voor een besluit van
een bestuursorgaan. De Centrale Raad van Beroep legt
nauwkeurig uit hoe het zorgvuldigheidsbeginsel een
zekere gelaagdheid in zich heeft als het gaat om het ba-
seren van een besluit op informatie van een derde ook
al is dat wettelijk verplicht. Dit oordeel komt overeen
met de eerdergenoemde beoordeling door de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State voor IND-
verblijfstitels en het betwisten daarvan. De systematiek
die wordt gehanteerd is de volgende:
– bij het nemen van een besluit in primo kan ter

motivering van de afwijzende beslissing in beginsel
worden volstaan met verwijzing naar de door in dit
geval Vektis uitgebrachte rapportage;

– als belanghebbende bezwaar maakt en met feitelijke
gegevens het vermoeden gerechtvaardigd maakt

HR 13 mei 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6818 (concl. A-G R.E.C.M. Niessen).49
ABRvS 19 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX7701.50
ABRvS 1 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ1093.51
Hof Arnhem 21 december 2005, ECLI:NL:GHARN:2005:AV0162.52
Hof Den Haag 8 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4222 (ook aangehaald in concl. A-G R. IJzerman in cassatiezaak over een ander
geschil, ECLI:NL:PHR:2014:584).

53

CRvB 19 oktober 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BN9985.54
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dat de gegevens niet juist zijn ligt het op de weg
van het bestuursorgaan dat het ketenbesluit heeft
genomen en het besluit vanwege bezwaar moet
heroverwegen, om te onderzoeken of Vektis op
goede gronden tot zijn conclusie is gekomen.

5 De tegenhanger: bestuursorgaan weigert het
gebruik van een gegeven uit de basisregistratie

Boeiend is dat bestuursorganen best in staat blijken om
af te wijken van gegevens. Als dit ten nadele van een
belanghebbende gebeurt ontstaat het spiegelbeeld van
de voorgaande discussie; de belanghebbende verlangt
dat het bestuursorgaan de gegevens rechtstreeks over-
neemt en juist geen eigen onderzoek uitvoert.

Zo baseerde de raad van een gemeente zich bij de be-
rekening van het in te brengen perceel niet op de basis-
registratie, het kadaster, maar op het eigen gemeentelijke
geo-informatiesysteem. Tussen beide metingen zit een
verschil van 160 m2 (= € 34 400). Volgens de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State had het ka-
daster gevolgd moeten worden ook al was dit niet expli-
ciet verplicht:

‘De raad heeft de inbrengwaarde wat betreft de percelen
van appellant derhalve niet met de vereiste zorgvuldig-
heid geraamd.’55

Een ander voorbeeld betreft de weigering van een be-
stuursorgaan om zich te baseren op gegevens die geregi-
streerd stonden in een registratie van een ander bestuurs-
orgaan. Het betreft hier een registratie die ‘basisregistra-
tie’ wordt genoemd maar dit officieel niet is. Bijzonder
is hier dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State de houder van deze registratie in het hoger
beroep om inlichtingen gevraagd heeft om doel en bete-
kenis toe te lichten.56 Op basis hiervan werd geconclu-
deerd dat er een logisch verband is tussen het leerlingen-
vervoer en de gegevens in de registratie en dat het besluit
hierop gebaseerd had moeten worden.57

Tot slot de weigering van een bestuursorgaan om een
gegeven uit de basisregistratie over te nemen bij een
ketenbesluit omdat dit feitelijk onjuist was. Belangheb-
bende erkende de fout maar vond dat een afnemer alleen
mag afwijken van dit gegeven als hij zijn twijfel heeft
gemeld aan de houder van de registratie zodat het gege-
ven de specificatie krijgt ‘in onderzoek’.58 En dat had de
afnemer niet gedaan. De Hoge Raad oordeelde echter op
basis van de Wegenverkeerswet dat het bestuursorgaan
niet hoefde uit te gaan van het onjuiste gegeven.59

6 Conclusie

Het zorgvuldigheidsbeginsel uit artikel 3:2 Awb brengt
met zich mee dat het bestuursorgaan dat een ketenbe-

sluit neemt zich mag baseren op gegevens uit een basis-
registratie als er geen twijfel bestaat over de juistheid
hiervan. Twijfel over de juistheid van geautomatiseerde
gegevens is geen theoretische aangelegenheid nu we
hebben gezien dat hierbij nu eenmaal fouten gemaakt
worden. Wel zal ergens in de ‘keten’, hetzij bij de bron,
dan wel door degene die het besluit baseert op deze ge-
gevens, de mogelijkheid moeten worden geboden om de
onjuistheid te herstellen en om de eventuele nadelige
gevolgen daarvan ongedaan te maken. Van bepaalde re-
gistraties zoals de BRP of het Kentekenregister weten we
dat dit haast niet mogelijk is. Met dit in het achterhoofd
is vervolgens gekeken naar de vraag of de bestuursrech-
ter de onderzoeksplicht uit artikel 3:2 Awb in relatie tot
de heroverwegingsfunctie van bezwaar, zodanig invult
dat het voor een belanghebbende mogelijk is om een
besluit dat is genomen op basis van gegevens die afkom-
stig zijn van een ander bestuursorgaan, aan te tasten.
Aan de hand van een aantal voorbeelden is te zien hoe
de bestuursrechter hier meegaat en hoe divers de uitspra-
ken momenteel zijn.

Gezien de mogelijkheden van titel 4.1 van de Awb
alsmede de opmars van het verdedigingsbeginsel als
zelfstandig beginsel in het Nederlands bestuursrecht, is
denkbaar dat in de toekomst dit antwoord wel geboden
kan worden. Mogelijk zelfs betekent het dat het voordeel
van de twijfel, mits onderbouwd en consistent in alle
contexten, aan de burger wordt gegund.

ABRvS 11 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2051, Gst. 2014/81, m.nt. W. van Zundert.55
Het ging hier om een Basisregistratie instellingen (BRIN) waarin alle onderwijsinstellingen en hun gezindte vermeld staan.56
ABRvS 2 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1119, Gst. 2014/78, m.nt. P.W.A. Huisman en S. Philipsen.57
Het hof was dit met hem eens: Hof ’s-Hertogenbosch 30 mei 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA3091.58
HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:143.59
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