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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35648 
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 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 29 juni 2021 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 
Kamer. 
 
Aangenomen amendementen 
 
 
Artikel I, onderdelen A, K, L en M 
10  12 (Rajkowski c.s.) over het in de basisregistratie personen opnemen van 
contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen 
 
Het amendement regelt wat de commissie Roemer adviseert in aanbeveling B op pag. 
31/32 van het rapport «Geen tweederangsburgers. Aanbevelingen om misstanden bij 
arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan.»  
 
Doordat er op dit moment geen actuele verblijfplaats in de Registratie Niet-ingezetenen 
(RNI) wordt vastgelegd, hebben Nederlandse overheden slecht zicht op arbeidsmigranten. 
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Dit is bijvoorbeeld problematisch wanneer de Inspectie SZW onderzoek wil doen en de 
betreffende arbeidsmigranten onvindbaar zijn of arbeidsmigranten na een onderzoek  
verdwijnen zoals in een recente casus het Limburgse Linne bleek.  
Misstanden en andere problematieken kunnen door registratie van contactgegevens eerder 
aan het licht komen waardoor er de nodige hulp geboden kan worden en handhavend kan 
worden opgetreden. 
 
Kort gezegd regelt het amendement dat de contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen 
van niet-ingezetenen in de Basisregistratie Personen (BRP) moeten worden opgenomen, 
met als doel dat gemeenten en inspectie SZW over deze gegevens kunnen beschikken.  
 
De gegevens worden in het RNI opgenomen als iemand naar verwachting ten minste een 
maand meestal op eenzelfde adres verblijft en gedurende een half jaar niet vaker dan twee 
derde van de dagen. Indien iemand langer in Nederland verblijft of vaker dan twee derde 
van de tijd op een adres overnacht geldt de verplichting om zich in te schrijven met zijn 
woonadres. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB en FVD. 
 
 
Artikel I, onderdeel K 
9 (Ceder) over het niet langer toestaan van het schrappen van de afstammingsgegevens 
op verzoek van adoptiefouders 
 
Dit amendement beoogt om het recht van het kind om te weten van wie  
het afstamt beter te beschermen.  
 
Momenteel bestaat de mogelijkheid voor adoptiefouders om gegevens van een adoptiefkind 
jonger dan zestien uit de BRP te laten verwijderen.  
Het gaat om gegevens over de naam, één of beide ouders, de bij adoptie verloren 
nationaliteit en/of gegeven over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente 
alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland. 
 
Wanneer het college op verzoek van de ouders hiertoe overgaat betekent het dat de 
drempel hoger wordt gelegd voor het kind om inzicht te krijgen in de eigen afstamming. 
Dit staat op gespannen voet met artikel 30 van het Haags Adoptieverdrag dat staten 
verplicht zorg te dragen voor gegevens omtrent de afkomst van het kind. Eveneens 
bestaat er spanning met het recht van het kind om te weten van wie het afstamt zoals valt 
af te leiden uit artikel 8 EVRM en artikel 7, lid 1 IVRK.  
 
Indiener acht het daarom wenselijk dat de afstammingsgegevens van het kind niet door 
een ander kunnen worden verwijderd. Dit amendement laat nog wel de mogelijkheid intact 
voor adoptiefkinderen om er zelf voor te kiezen genoemde gegevens uit de BRP te laten 
verwijderen wanneer zij zestien jaar of ouder zijn. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
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Artikel I, onderdeel V 
11  13  15 (Rajkowski c.s.) over een experiment over een melding aan de andere 
bewoners bij inschrijving op een woonadres 
 
Met dit amendement wordt in de Wet BRP een grondslag gecreëerd voor een 
experimentbesluit over het doen van meldingen aan bewoners over inschrijvingen op het 
betreffende woonadres. Dit maakt het mogelijk om te regelen dat wanneer iemand zich 
inschrijft op een adres andere ingeschreven personen een seintje krijgen. Zo is het voor 
iedere bewoner duidelijk wie officieel op dit adres ingeschreven staan.  
 
Met zo’n experiment wordt het mogelijk om ervaring op te doen met het verzenden van 
een dergelijke melding aan bewoners. Ook kunnen de uitvoeringslasten zo goed in kaart 
worden gebracht. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
Motie  
 
14 (Ceder) over een experiment starten met een briefadres voor mensen zonder vaste 
woon- of verblijfplaats 
Aangehouden. 


