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35 772 Wijziging van de Wet basisregistratie personen 
in verband met de invoering van een centrale 
voorziening ter ondersteuning van de colleges 
van burgemeester en wethouders bij het 
onderzoek of een persoon als ingezetene in de 
basisregistratie personen op een adres in de 
gemeente dient te worden ingeschreven 
alsmede naar de juistheid van de gegevens 
betreffende het adres van een ingezetene in de 
basisregistratie personen 

Nr. 35 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17 
Ontvangen 15 april 2022 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 2.37d als volgt 
gewijzigd: 

1. Voor de bestaande tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. Onze Minister stelt het college van burgemeester en wethouders op 

de hoogte van de redenen die ten grondslag liggen aan de mededeling 
van de resultaten dan wel de selectie, bedoeld in het eerste lid. 

II

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 2.37e, eerste 
lid, «artikel 2.37d» vervangen door «artikel 2.37d, eerste lid,». 

III

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 2.37f, eerste 
lid, onder a en c, «2.37d» telkens vervangen door «2.37d, eerste lid,». 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat het college van burgemeester en 
wethouders bij een signaal dat het college ontvangt van de Minister altijd 
geïnformeerd wordt over de reden van het signaal. Indiener is van mening 
dat het automatisch maken van risicoselectie op basis van profielen 
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transparant moet zijn voordat het vervolgonderzoek start. Door de kennis 
van de selectiegronden kan het onderzoek beter vormgegeven worden, is 
de indiener van mening. Voorts draagt het bij aan de dossiervorming wat 
een onderzochte immer moet kunnen opvragen. 

Mocht het complex zijn om de selectiegronden weer te geven bij het 
signaal aan het college, dan verstrekt de Minister altijd het profiel en/of 
productiesignaal. 

Leijten
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