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 ONDERWERP Wijziging Besluit GBA in verband met de LRD 

 
Bij brief van 2 december 2002 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) verzocht 
te adviseren over een wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens. Het CBP voldoet gaarne aan uw verzoek. 
 De wijziging van het Besluit GBA vloeit voort uit één van de aanbevelingen van de 
Commissie Modernisering GBA, namelijk het toegankelijker maken van de GBA voor afnemers. 
Voordat dit gerealiseerd kan worden met nieuwe informatie- en communicatie technieken heeft 
de commissie gekozen voor een tijdelijke oplossing in de vorm van een Landelijk Raapleegbare 
Directery (LRD). De voorgestelde wijziging van het Besluit GBA regelt de tijdelijke oplossing van 
de invoering van de LRD. 
 In haar advies van 29 mei 2001 heeft de Registratiekamer, de voorganger van het CBP,  ten 
aanzien van de LRD aandacht gevraagd voor de juridische inbedding en het beheer daarvan. 
 De voorgenomen wijziging van het Besluit GBA plaatst de LRD in het regime van de Wet 
GBA en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen door in het besluit te kiezen voor het begrip 
landelijk raadpleegbare deelverzameling GBA. Verantwoordelijk voor de landelijk raadpleegbare 
persoonsgegevens blijven de colleges van burgemeester en wethouders van de GBA waaruit deze 
gegevens worden aangeleverd.  
 De systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de LRD aan de afnemers 
geschiedt binnen de systematiek van de GBA op basis van autorisatiebesluiten. Hierdoor blijven 
de verstrekkingen van persoonsgegevens aan de afnemers uit de LRD binnen het wettelijk kader 
van de GBA. 
 Het CBP kan met het voorgaande instemmen gelet op de opzet en het doel van de GBA. 
De Minister wordt in de voorgestelde wijzigingen verantwoordelijk gesteld voor het beheer en de 
beveiliging van de LRD. In de voorgestelde wijziging van het Besluit GBA zijn hierover de nodige 
bepalingen opgenomen. Deze geven het CBP geen aanleiding voor commentaar. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
mr. U. van de Pol 
Collegelid 

 

 


