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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

In juni 2021 spreekt u met minister Ollongren over wijziging van de Wet basisregistratie 

personen (BRP). Eén van de voorgestelde wijzigingen betreft het verlenen van een briefadres 

door middel van ambtshalve inschrijving, aan burgers die niet over een woonadres 

beschikken. De voorgestelde wijziging zal naar onze verwachting een positief effect hebben 

op de preventie van langdurige dakloosheid.  

Problemen bij uitgeschreven zijn uit BRP 

In de afgelopen jaren heeft ook de Nationale Ombudsman aandacht gevraagd voor de 

problemen die burgers ondervinden bij het inschrijven in de BRP. De gevolgen voor mensen 

van niet-ingeschreven staan zijn groot. Je kunt geen zorgpolis afsluiten, geen ID-kaart 

aanvragen, je niet inschrijven voor een opleiding of studiefinanciering en geen rijbewijs 

verlengen om maar een paar dingen te noemen. In de maatschappelijke opvang voor 

dakloze mensen is het inschrijven in de BRP ongeveer het eerste dat voor een cliënt geregeld 

moet worden, zonder dat kun je niet verder. 

Wijziging is positief 

Valente is dan ook heel blij met de voorgestelde wijziging van de wet BRP. We vinden het 

urgent dat dit wetsvoorstel wordt behandeld. Verdere toename van het aantal dakloze 

mensen dient in deze tijd van extreme woningnood voorkomen te worden. Behandeling van 

dit wetsvoorstel voor het zomerreces is dan ook echt van groot belang.                                                                                        

Een vraag die we nog zouden willen stellen betreft de implementatie. Gemeenten moeten 

hun uitvoering aanpassen na de wetswijziging. We zijn benieuwd hoe minister Ollongren de 

gemeenten daarbij gaat ondersteunen en op welke wijze de minister de implementatie in de 

praktijk gaat bevorderen. 
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Voor informatie of nadere toelichting op deze brief kunt u terecht bij ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Esmé Wiegman–van Meppelen Scheppink  

Directeur Valente 

 


