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Bij brief van 25 februari 2005, kenmerk BPR2005/U53188, kreeg het College bescherming 
persoonsgegevens (CBP) het verzoek om ingevolge artikel 51, tweede lid, Wet bescherming 
persoonsgegevens (WBP) te adviseren over het voorstel tot wijziging van het Besluit 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met de invoering van de 
verstrekkingsvoorziening. 
 
Met het navolgende voldoet het CBP aan dat verzoek. 
 
Inhoud van het voorstel tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 
Het onderhavige wijzigingsbesluit vloeit voort uit het advies van de tijdelijke commissie 
modernisering GBA (commissie Snellen) en het daarop ingenomen kabinetsstandpunt. Een van 
de belangrijkste aanbevelingen van de commissie is dat de verstrekking van persoonsgegevens uit 
de GBA aan onder meer afnemers online zal moeten kunnen plaatsvinden, bij een 
beschikbaarheid van 24 uur per dag en 7 dagen per week, met handhaving van de decentrale 
opzet van het GBA-stelsel.  
 
Het volledig online maken van de GBA-gegevens zal gefaseerd gaan plaatsvinden. De eerste fase 
is gerealiseerd met de invoering van de zogenaamde landelijk raadpleegbare deelverzameling 
GBA (de LRD). De volgende fase behelst de invoering van het ‘Startpakket 
Gegevensverstrekking’. Dit pakket is gericht op een doelmatiger gegevensverstrekking uit de 
GBA aan buitengemeentelijke afnemers en bijzondere derden. In de voorgestelde wijziging van 
het besluit wordt dit pakket de verstrekkingsvoorziening genoemd. De verstrekkingsvoorziening 
bevat een kopie van de persoonlijsten, die in een basisadministratie zijn opgenomen. De 
systematische verstrekking van gegevens uit de basisadministraties zal ingevolge de wijziging 
van het besluit gaan plaatsvinden met behulp van de verstrekkingsvoorziening. Het beheer van 
de verstrekkingsvoorziening ligt bij de de Minister. Een en ander wordt geregeld in de gewijzigde 
artikelen 66a en 66b van het besluit. 
 
Beoordeling 
Doel van de wijziging is om alle geautoriseerde afnemers en bijzondere derden 24 uur per dag en 
7 dagen van de week online te voorzien van persoonsgegevens. De gegevensverstrekking vanuit 
één punt is veel efficiënter dan vanuit iedere gemeente apart. Door de inrichting van de 
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verstrekkingsvoorziening wordt een continue dienstverlening op een doelmatige wijze 
gerealiseerd. Vanuit het perspectief van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens ziet het 
CBP geen bezwaren ten aanzien van een centrale verstrekkingsvoorziening omdat de controle op 
de verstrekking aan geautoriseerde afnemers en bijzonder derden efficiënter en betrouwbaarder 
verloopt. 
 
Het CBP maakt hier van de gelegenheid gebruik om stil te staan bij de plaats van de 
verstrekkingsvoorziening binnen het programma stroomlijning basisgegevens en de invoering 
van het burgerservice nummer. Beide onderwerpen zijn nog volop in ontwikkeling.  Het CBP gaat 
ervan uit dat - wanneer het zover is - ook de verstrekkingvoorziening uiteindelijk een plaats krijgt 
in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zelf. 
 
Conclusie 
 
Vanuit het perspectief van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heeft het CBP geen 
bedenkingen tegen het voorgestelde wijzigingsbesluit tot invoering van een centrale 
verstrekkingsvoorziening ten behoeve van een doelmatige gegevensverstrekking aan 
geautoriseerde afnemers en bijzondere derden. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. J. Kohnstamm 
voorzitter 
 
 
 
 


