
Bijlage 
 
 
Wijzigingen in de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 
 
 
 
Artikel 2 t/m 4 zijn nieuw 
Hierin is het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens vastgelegd en de 
verbanden met andere gemeentelijke registraties. 
 
Artikel 2 
Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, regelt de verantwoordelijke de toegang 
tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens 
uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun 
verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de Wet GBA kunnen voldoen. 
 
Artikel 3 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan: 

a. (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties; 
b. (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde 

toepassingen; 
c. verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelde, die geen 

rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie; 
 
Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties 
1. Op grond artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen van 

verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de verantwoordelijken van andere 
gemeentelijke registraties gegevens verstrekt. 

2. De betreffende gegevens zijn in de bijlagen bij deze verordening separaat vastgelegd. 
3. De persoonsgegevens worden uit de GBA direct aangeleverd aan het datadistributiesysteem 

(DDS). Deze persoonsgegevens worden ten dienste van de binnengemeentelijke afnemers 
aangeboden voor het uitoefenen van hun (wettelijke c.q.  publiekrechtelijke) taken 

 
Artikel 8 is nieuw 
Hierin zijn de bepalingen met betrekking tot de terugmeldplicht opgenomen. 
 
Artikel 8 Terugmeldplicht 
1. Een binnengemeentelijk afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek 

gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de 
verantwoordelijke. 

2. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop mededeling worden gedaan. 
3. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer 

naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 
62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA. 

 
 
 
 
 

 


