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Uw kenmerk

Geacht college,

Hierbij stuur Ik u de circulaire BRP en Briefadres, aangevuld met een stappenplan
voor het inschrijven van uw inwoners op een briefadres. De circulaire is niet nieuw
en eerderter beschikking gesteld aan gemeenten. Ik breng hem opnieuw onder
uw aandacht vanwege de recent weer in het nieuws gekomen problemen van
burgers bij de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).

Onder andere bij de Nationale Ombudsman, diverse maatschappelijke
organisaties en bij het ministerie komen nog te vaak vragen en klachten binnen
van burgers die zich niet kunnen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)
omdat ze geen woonadres hebben en gemeenten kennelijk weigeren in te
schrijven op een briefadres. Ze kunnen dan niet aan hun verplichting tot
registratie in de BRP voldoen, en komen in de knel doordat ze geen of moeilijk
een beroep kunnen doen op voorzieningen als uitkeringen, zorg en het aanvragen
van identiteitsdocumenten.

Onlangs besteedde het televisieprogramma De Monitor aandacht aan deze

problematiek en dan in het bijzonder de kwetsbare positie van dak- en thuislozen.
Naar aanleiding van de uitzending heb ik contact laten opnemen met een aantal in
de uitzending genoemde gemeenten. Zij schetsten de complexe problematiek
waarmee ze te maken hebben.

Ik ben me ervan bewust dat beslissen over de inschrijving van iemand in de BRP
niet altijd eenvoudig is, zeker niet als het een briefadres betreft. Als een burger
aangeeft geen woonadres (meer) te hebben, gaat daar vaak complexe sociale
problematiek achter schuil. Bovendien is er ook waakzaamheid nodig, omdat ook
vanuit frauduleuze motieven om een briefadres kan worden gevraagd.

Echter, ik wil u er met klem op wijzen dat mensen die (langer dan vier maanden)
rechtmatig in Nederland verblijven als ingezetene in de BRP ingeschreven moeten
worden. Aangezien de bewoordingen in de Wet BRP met betrekking tot het
inschrijven van personen op een briefadres in de dagelijkse uitvoeringspraktijk
nog niet altijd duidelijk genoeg blijken te zijn, ga ik een wetswijziging in gang
zetten om te expliciteren dat gemeenten verplicht zijn een burger ambtshalve te
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registreren op een briefadres indien betrokkene geen woonadres heeft en zelf ook 2018-0000953129
geen aangifte doet of kan doen van een briefadres.

Naast de wetswijziging om de verplichting tot ambtshalve inschrljving te
verduidelijken, wil Ik me blijven Inspannen om gemeenten te ondersteunen bij
dilemma's rond inschrljving in de BRP. De circulaire en het stappenplan zijn
hulpmiddelen, maar daarnaast zai BZK ook net als in voorgaande jaren
bijeenkomsten organiseren. Zo zai de problematiek rond inschrljving op een
briefadres ook aan de orde komen in een workshop die BZK momenteel samen
met gemeenten en de Nationale Ombudsman ontwikkelt. Deze workshop gaat
over klantcontact bij gemeenten in relatie tot het bijhouden van de BRP. Er zai
onder andere aandacht worden besteed aan de cruciale samenwerking tussen
burgerzaken en het sociaal domein. Binnenkort worden u en de betreffende
medewerkers van uw gemeente, hiervoor uitgenodigd.

Heeft u vragen over deze brief of de circulaire, neemt u dan contact op met het
ministerie via de Frontoffice van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
(88-9001000).

De staatss^cretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops
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