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Bij brief van 30 januari 2008 is het College bescherming persoonsgegevens (CBP) verzocht om 
ingevolge artikel 51, tweede lid, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te adviseren over het 
wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet 
GBA). 
 
Met het navolgende advies voldoet het CBP aan dat verzoek. 
 
Inhoud van het wetsvoorstel 
 
Aan artikel 99 Wet GBA (de verstrekking aan de zogenaamde bijzondere derden) wordt een 
nieuw vijfde lid (onder vernummering van het vijfde tot en met het negende lid tot het zesde tot 
en met het tiende lid) toegevoegd om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur de 
verstrekking mogelijk te maken van de algemene en verwijsgegevens aan instellingen die tot taak 
hebben een registratie in stand te houden betreffende kredieten of schulden van natuurlijke 
personen. 
 
Deze instellingen verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor het voorkomen van 
overkreditering of problematische groei van schulden van natuurlijke personen en de gegevens 
uit de GBA worden uitsluitend verwerkt met het oog op de verificatie van de betrokkene bij het 
aangaan van nieuwe financiële verplichtingen of een traject van schuldhulpverlening (eerste 
volzin van lid vijf). De maatregel bepaalt welke instellingen voor de verstrekking in aanmerking 
komen. 
 
Naast het Centraal Krediet informatiesysteem (CKI) bij het BKR komt er een Landelijk 
Informatiesysteem Schulden (LIS) dat zal worden ondergebracht bij een stichting. Het LIS is 
aanvullend op het CKI. Volgens de MvT zijn bij het CKI en LIS de nodige maatregelen getroffen 
om de privacy te waarborgen van de burger en op de verwerking van de gegevens is de Wbp van 
toepassing. 
 
De noodzakelijke eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de gegevens in een schulden- of 
kredietregistratie, leiden ertoe dat in geval van blijvende twijfel aan de juistheid van deze 
gegevens, deze ook moeten kunnen worden geverifieerd in de GBA. In de reglementering met 
betrekking tot de registraties zal worden vastgelegd dat raadpleging van de GBA slechts aan de 
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orde zal zijn, indien andere mogelijkheden om de identiteit van de geregistreerde eenduidig te 
verifiëren zijn uitgeput. Verificatie in de GBA is voorts uitsluitend aan de orde op het moment dat 
een nieuwe financiële verplichting of een traject van schuldhulpverlening wordt aangegaan.  
 
Advies 
 
Het nieuwe vijfde lid stelt de nodige beperkingen om ongecontroleerde toegang tot de GBA te 
voorkomen. Er zijn derhalve de nodige checks en balances. In het licht van een zorgvuldige 
omgang met persoonsgegevens geeft het voorliggende wetsvoorstel het CBP geen aanleiding tot 
het maken van nadere op- of aanmerkingen. Ik vertrouw erop dat de algemene maatregel van 
bestuur die de instellingen aanwijst, aan het CBP ter advisering wordt voorgelegd. 
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
collegelid 
 
 
 
 
 
 
 


