Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
In- en uitschrijving in het bevolkingsregister
De Wet Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) verplicht de ouder(s)/voogd en degene(n)
die een inwonende minderjarige verzorgt (lees: (aspirant) pleegouder(s)) tot in/uitschrijving.
In dit geval is gekozen de (aspirant) pleegouder(s) voor in- en uitschrijving te laten zorg
dragen. Bij inschrijving in een gemeente/nieuw adres regelt het GBA zelf de uitschrijving op
het oude adres.
Pleegouders kunnen afhankelijk van hun eigen GBA de handeling via internet, dan wel aan
de balie verrichten. Belangrijk hierin is het ter plekke beschikken over een identificatie en
waar nodig inzage in uw pleegouderpositie. Dat kan het best door middel van het
(voorlopige) pleegcontract. Een enkele keer vraagt de gemeente ook om een
toestemmingsverklaring van de ouders.
Voor kinderen boven de 14 jaar is de noodzaak om hun identificatie mee te nemen.
Voor kinderen onder de 14 jaar geld het pleegcontract of een bevestiging van de (gezins)
voogd middels een standaard BJZ. document waaruit blijkt dat het pleegkind aan de
pleegzorg van desbetreffende pleegouders in zorg is genomen.
In geval van een crisisplaatsing is het mogelijk hierover andere afspraken te maken.
Inschrijving in het GBA Alkmaar bij een geheime plaatsing
Bij een geheime plaatsing is het volgende met de gemeente Alkmaar overeengekomen.
Een pleegkind kan voor de periode van de geheime plaatsing op het adres van het Centraal
Bureau Parlan worden ingeschreven. Dit gebeurt onder de gemeentelijke noemer
Briefadres.
De gemeente heeft in de GBA een procedure geprepareerd waaruit ambtenaren blijkt dat de
ingeschrevene onder de code geheimhouding valt en dat er dus geen informatie verstrekt
kan worden aan derden. Het formulier kan worden gedownload vanaf de site van de
gemeente.
U kunt onderzoeken of binnen uw eigen gemeente eveneens dergelijke afspraken te maken
zijn opdat u niet alleen bij de gemeente Alkmaar voor uw ID-Kaart, uittreksel
persoonsregister voor inschrijving op school, aangewezen bent.

