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Gemeenten moeten GBAgegevens ver
strekken aan advocaten als die de gege
vens opvragen voor het opstellen van een 
dagvaarding. Bij verzoekschriftprocedures 
gold dat (onder bepaalde voorwaarden) al 
langer.

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State begin oktober be-

paald. In art. 98 lid 1 Wet GBA is bepaald dat 
aan een derde slechts gegevens uit de basisad-
ministratie worden verstrekt voor zover die 
gegevens ‘noodzakelijk zijn in verband met de 
uitvoering van een algemeen verbindend voor-
schrift’. Volgens de Raad van State is aan dat 
criterium voldaan als de ‘inlichtingen nood-
zakelijk zijn om uitvoering te kunnen geven 
aan een algemeen verbindend voorschrift, na-
melijk voor het opstellen van een dagvaarding 
die ter betekening aan een deurwaarder zal 
worden aangeboden’.
Gelet op de woorden ‘in verband met’ is vol-
gens de afdeling niet vereist dat de advocaat tot 
het uitbrengen van de dagvaarding bevoegd is 
(dat is de bevoegdheid van de deurwaarder), en 
dus zelf met de uitvoering van het voorschrift 
belast is.
Overigens krijgt de appellant in kwestie, een 
rechtskundig adviseur, de gevraagde gegevens 
niet. Blijkens de wetsgeschiedenis is volgens 
de afdeling beoogd de kring van gerechtigden 
te beperken tot ‘personen die vanuit hun juri-
dische deskundigheid en gebonden door be-
roeps- of gedragscodes, een essentiële bijdrage 
leveren aan het publieke belang dat gelegen is 

in een juiste rechtshandhaving ’.Rechtskundig 
adviseurs voldoen niet aan dat criterium, al-
dus de afdeling, advocaten wel. ‘Hieruit volgt 
eveneens dat een advocaat, die bovendien aan 
wettelijk tuchtrecht is onderworpen, rechtens 
in een andere positie verkeert dan appellant, 
zodat het beroep dat appellant heeft gedaan 
op het gelijkheidsbeginsel reeds daarom niet 
slaagt,’ stelt de afdeling.
De Nederlandse Vereniging voor Burgerza-

ken, waarbij alle Nederlandse gemeenten zijn 
aangesloten, legt de uitspraak van de afdeling 
op 24 november voor aan haar commissie Per-
soonsinformatie & Privacy. Afhankelijk van die 
discussie zal de NVVB de leden nader informe-
ren. Wordt vervolgd.  (LW)

Voor meer over het opvragen van GBA-gegevens in 
een verzoekschriftprocedure, zie het artikel van mr. K. 
Regter, verderop in dit nummer. 

Ook verstrekking 
GBAgegevens 
in dagvaardings
zaken

Op 8 november jl. vond de besloten bijeen-
komst ‘Polarisatie in strafzaken anno 2006’ 
plaats. De bijeenkomst was een gezamenlijk 
initiatief van het College van Procureurs-
Generaal en de Nederlandse Orde van Advoca-
ten. Genodigden waren officieren van justitie 

en advocaten.
Er werd tijdens de bijeenkomst gesproken 
over verharding van de verhoudingen tussen 
vertegenwoordigers van het OM en advocaten. 
Naar het oordeel van zowel het College van 
Procureurs-Generaal als de Orde van Advoca-

ten moet de onderlinge communicatie wor-
den verbeterd, en dient er ook meer begrip te 
komen voor elkaars rol en taakuitoefening. 

In het Advocatenblad van 8 december volgt een ver-
slag van de bijeenkomst.
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