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35 648 Wijziging van de Wet basisregistratie personen 
in verband met het bevorderen van de goede 
uitvoering van die wet op enkele onderdelen en 
het herstellen van enige omissies, alsmede van 
de Wet basisadministraties persoonsgegevens 
BES in verband met het opnemen van gegevens 
over kinderen die op het moment van de 
geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie 
een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt 
die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de 
aangifte niet in leven is, dan wel die zijn 
overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn 

Nr. 13  AMENDEMENT VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. TER VERVANGING 
VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111 

Ontvangen 10 juni 2021 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Na artikel I, onderdeel F, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Fa

Na artikel 2.36 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 2.36a  

Het college van burgemeester en wethouders doet aan de meerder-
jarige personen die op het adres ingeschreven staan melding indien een 
persoon bij de aangifte van verblijf en adres, bedoeld in artikel 2.38, eerste 
lid, en de aangifte van wijziging van zijn adres, bedoeld in artikel 2.39, 
eerste lid, het desbetreffende adres opgeeft als zijn woonadres. De 
melding geschiedt niet eerder dan op de datum van adreswijziging. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat wanneer iemand zich inschrijft op een adres 
de al op dat adres ingeschreven personen een seintje krijgen. Zo is het 
voor iedere bewoner duidelijk wie officieel op dat adres ingeschreven 
staat. De melding wordt pas verstuurd op het moment dat de adreswij-
ziging in is gegaan. Dit voorkomt dat persoonsgegevens van mensen die 

1 Wijziging in verband met de ondertekening.
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voorafgaand aan hun verhuizing een adreswijziging doorgeven aan de 
gemeente, worden opgestuurd naar de oude bewoners. 

Rajkowski
Koerhuis
Van Ginneken
Inge van Dijk
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