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Geachte , 

 

Bij brief van 7 juni 2012 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd, op 

grond van het bepaalde in artikel 51, tweede lid van de Wet bescherming persoonsgegevens te 

adviseren over het voorstel tot aanpassing van enkele wetten aan de Wet basisregistratie personen 

(Wet Brp) (hierna: het voorstel). 

 

Hiermee voldoe ik aan uw verzoek. 

 

Aanleiding 

De Wet Brp vervangt, als het betreffende wetsvoorstel Wet Brp wordt aanvaard en in werking zal 

treden, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). De Wet Brp vormt 

het nieuwe wettelijke kader voor de basisregistratie personen. In verband met (het vervallen van 

de Wet GBA en) de invoering van de Wet Brp is aanpassing van een aantal wetten in formele zin 

noodzakelijk. Het voorstel voorziet in deze aanpassingen. 

 

Inhoud 

De meeste aanpassingen zijn wijzigingen van bepalingen in formele wetten die op dit moment 

nog verwijzen naar de ‘gemeentelijke basisadministratie personen’ of ‘GBA’ als 

bevolkingsadministratie. Dit is onder meer het geval bij de Kieswet, Algemene Ouderdomswet, 

Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene wet bestuursrecht.  

Het gaat naast de voormelde technische wijzigingen ook om een aantal specifieke wijzigingen.  

In de opzet van de Wet Brp is er geen sprake meer van een gemeentelijke basisadministratie per 

gemeente, maar van één centrale registratie.  

Passages in andere wetgeving over betrokkenen zonder adres worden zodanig gewijzigd dat 

voortaan wordt bepaald dat het gaat om personen die niet zijn ingeschreven in de basisregistratie 

personen.  

De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer wordt zo aangepast dat naast de colleges van 

burgemeester en wethouders onder bepaalde voorwaarden ook de minister van Binnenlandse 
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Zaken en Koninkrijksrelaties de mogelijkheid krijgt tot het toekennen van burgerservicenummers. 

Dit in verband met de inschrijving in de basisregistratie van niet-ingezetenen door de minister.  

Daarnaast wordt aan artikel 1:19i van het Burgerlijk Wetboek (BW) een nieuw vierde lid 

toegevoegd, dat de opvolger is van artikel 68, eerste en tweede lid, van het Besluit GBA. De thans 

in artikel 68 van het Besluit GBA neergelegde verplichting van de ambtenaar van de burgerlijke 

stand om betreffende levenloos ter wereld gekomen kinderen bepaalde gegevens ten behoeve van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek te verstrekken, heeft namelijk geen relatie met de 

basisregistratie personen en is juister op haar plaats in titel 4 van Boek 1 van het BW. 

 

Beoordeling van het voorstel 

Het CBP heeft reeds bij brief van 18 juni 2010 advies uitgebracht over de Wet Brp1. Met het 

onderhavige voorstel worden enkel een aantal wetten aan de (nieuwe terminologie van de) 

Wet Brp aangepast. Voorts wordt het nieuwe vierde lid van artikel 1:19i van het BW de opvolger 

van artikel 68, eerste en tweede lid, van het Besluit GBA.  

 

Oordeel  

Nu er vanuit de Wbp inhoudelijk niets is op te merken, geeft het voorliggende voorstel geen 

aanleiding tot het maken van nadere op- of aanmerkingen.  

 

Advies 

Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 

 

Hoogachtend, 

Het College bescherming persoonsgegevens, 

Voor het College, 

 

 

 

 

Mr. W.B.M. Tomesen 

Lid van het College 

 

 

1 Zie zaak nr. z2010-00314, www.cbpweb.nl. 


