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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33219 

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 16 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van 

de PVV stemde tegen. 

 

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikelen 2.43 en 2.49 

16  23  24   25 (Oosenbrug) 

Dit amendement heeft tot doel het helpen tegengaan van gedwongen uithuwelijking of 

achterlating in landen van herkomst. Het amendement beperkt de mogelijkheid voor 

burgers om namens een ander op hetzelfde woonadres aangifte te doen van vertrek uit 

Nederland. Dit amendement wijzigt de aangifte van vertrek op twee onderdelen. Door de 

wijziging in artikel 2.43 waarin de aangifteplicht is geregeld, ontstaat de verplichting om in 

persoon te verschijnen bij het doen van aangifte van vertrek indien niet iedereen die op 

hetzelfde adres woont aangifte van vertrek doet (of voor hem aangifte wordt gedaan wat 

betreft minderjarigen en onder curatele gestelden). Wijziging van artikel 2.49, waarin is 

geregeld wie namens wie de aangifte mag doen,  heeft tot gevolg dat ouders en 

meerderjarige kinderen met hetzelfde woonadres of echtgenoten of geregistreerde 



 

 

 blad 2 

 

 

partners slechts aangifte kunnen doen voor elkaar als ze ook zelf vertrekken én alle 

anderen die op hetzelfde woonadres wonen ook vertrekken.  

Door dit amendement wordt dus een extra drempel gecreëerd voor burgers die een 

familielid woonachtig op hetzelfde adres willen uithuwelijken of achterlaten in een ander 

land. Zij dienen  zelf namelijk ook aangifte van vertrek te doen, wat voor hen zeer nadelige 

gevolgen heeft.  

In situaties waarin burgers om zwaarwegende redenen niet persoonlijk naar de gemeente 

kunnen gaan om aangifte van vertrek te doen, kunnen bij AMvB uitzonderingen worden 

gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan burgers die vanwege een ernstige ziekte niet in 

staat zijn zelf aangifte van vertrek te doen. 
Aangenomen. Voor: CDA, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP. 

 

Artikel 3.3 

15  20 (Litjens) 

Met dit amendement wordt geregeld dat de in artikel 3.3 genoemde algemene maatregel 

van bestuur bij de beide kamers van de Staten-Generaal wordt voorgehangen 

(voorhangbepaling). 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

Artikel 3.6 

14  19 (Litjens) 

Met dit amendement wordt geregeld dat de in artikel 3.6 genoemde algemene maatregel 

van bestuur bij de beide kamers van de Staten-Generaal wordt voorgehangen 

(voorhangbepaling). 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

Verworpen en ingetrokken amendementen 

 

Artikel 1.10 

17  21 (Litjens) 

Met dit amendement wordt geregeld dat de in artikel 1.10 genoemde algemene maatregel 

van bestuur bij de beide kamers van de Staten-Generaal wordt voorgehangen 

(voorhangbepaling). 

Ingetrokken  

 

Artikelen 2.3 en 2.35 

13 (Schouw) 

Dit amendement regelt dat de gemeente waar het rechtsfeit is vastgelegd in een akte, de 

gegevens in de Basisregistratie Personen registreert. Als er sprake is van een buitenlands 

brondocument, moet dit document bij één van de woongemeenten van de betrokken 

personen worden aangeboden. Die gemeente, die (als eerste) het buitenlandse 

brondocument overgelegd krijgt, besluit over de erkenning van het rechtsfeit en registreert 

vervolgens de gegevens bij de betrokken personen in de BRP. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat een en hetzelfde rechtsfeit door meer gemeenten wordt geregistreerd. Dat 
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lijdt tot een efficiëntere, duidelijkere en eenduidige bijhouding. De woongemeente blijft 

verantwoordelijk richting de burger, ook als een andere gemeente die gegevens heeft 

geregistreerd. 

Verworpen. Voor: PVV, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

Diverse artikelen 

18 (Bosma) 

Indien iemand naast de Nederlandse nationaliteit één of meerdere andere nationaliteiten 

bezit, dan dienen deze altijd vastgelegd te worden in de Gemeentelijke Basisadministratie. 

Aan nationaliteiten, die iemand naast de Nederlandse zou kunnen bezitten, kunnen immers 

bepaalde rechten en plichten worden ontleend, zodat het van belang is dat de Nederlandse 

overheid hiervan altijd op de hoogte is, aangezien de overheid anders wellicht niet in staat 

zal zijn de taken uit te voeren die door de Nederlandse burgers aan haar zijn toevertrouwd. 

Een overheid die geen informatie bezit over eventuele aanvullende nationaliteiten of deze 

informatie niet (op eenvoudige wijze) kan ontsluiten, kan ook geen rekening houden met 

de bijzondere positie waarin personen verkeren die meer dan één nationaliteit bezitten. Dit 

zou ertoe kunnen leiden dat de overheid in strijd handelt met het (internationale) recht of 

in de praktijk niet in staat zal zijn de rechten en plichten van personen met een 

meervoudige nationaliteit dan wel de samenleving als geheel te waarborgen. 

Verworpen. Voor: PVV en SGP. 

 

 

 

 

 

Motie 

 

22 (Schouw c.s.) over de automatische gegevensverstrekking uit de GBA. 

Aangenomen. Voor: PVV, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en PvdD. 


