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Geachte heer Nicolaï,  
 
Bij brief van 30 augustus 2006 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 (Besluit GBA). 
 
Met het navolgende advies voldoet het CBP aan uw verzoek.  
 
Inhoud van het wijzigingsvoorstel 
 
De voorgestelde wijziging van het Besluit GBA vloeit voort uit de wijziging van de Wet 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) in verband met de aanwijzing van 
de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als één van de basisadministraties van het 
programma stroomlijning basisgegevens. Het wetsvoorstel is thans in behandeling bij de Tweede 
Kamer (TK, 2005-2006, 30514). Bij brief van 4 oktober 2005 (z2005-0998) heeft het CBP over dat 
wijzigingsvoorstel advies uitgebracht. 
 
De wijziging van het Besluit GBA is een uitwerking van een aantal aspecten van het wetsvoorstel. 
De wijzigingen van het besluit betreffen: 

- de aanwijzing van de authentieke gegevens (artikel 58a van het Besluit wijst de gegevens 
in bijlage 1d aan als zijnde de authentieke gegevens, in casu de algemene gegevens van de 
Wet GBA); 

- de voorschriften voor de verplichte terugmelding door de afnemers bij gerede twijfel over 
de juistheid van de gegevens en de afhandeling daarvan (artikel 62 en 63 van het Besluit); 

- de regeling dat tot 2010 de afnemers voor wie de voornoemde verplichtingen gelden, door 
de Minister worden aangewezen (artikel 98 van het Besluit). Na 2010 gelden deze 
verplichtingen voor alle afnemers. 

 
Voorts wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gegevens over het verblijfsrecht van de 
ingeschrevene aan te passen aan veranderingen in het vreemdelingenrecht (bijlage 1a bij het 
Besluit).  
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Beoordeling 
 
De algemene gegevens van de GBA worden aangewezen als authentieke gegevens. Deze 
gegevens zijn in de regel de persoonsgegevens die afnemers nodig hebben voor hun goede 
publiekrechtelijke taakvervulling. De gegevens die worden aangewezen als authentiek, geven het 
CBP geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. 
 
De verplichte terugmelding indien er sprake is van gerede twijfel over de juistheid van de 
verstrekte gegevens en de afhandeling daarvan, komt naar het oordeel van het CBP de kwaliteit 
en de betrouwbaarheid van de gegevens in de GBA ten goede. Het CBP ziet deze werkwijze als 
een passende waarborg in het kader van de systematiek van het verplichte gebruik van gegevens 
uit basisregistraties. 
 
Ten aanzien van de aanwijzing van de afnemers heeft het CBP  begrip voor de hier gegeven 
motivering in de Nota van Toelichting. De bedoeling is de verplichtingen geleidelijk in te voeren 
door de afnemers stapsgewijs uit te rusten met de technische voorzieningen om gebruik te 
kunnen maken van het GBA-netwerk en om de terugmeldingen te kunnen doen.   
 
De wijzigingen inzake het verblijfsrecht van de ingeschrevene in de GBA zijn een logische 
consequentie van wijzigingen in het vreemdelingenrecht en zijn derhalve noodzakelijke 
aanpassingen. 
 
Conclusie 
 
De voorgestelde wijzigingen in het Besluit GBA geven het CBP geen aanleiding tot het maken van 
op- en aanmerkingen in het licht van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. 
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
collegelid 
 
 
 
 
 
 
 


