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Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
basisregistratie personen in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.1 
Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van 
toelichting. 
 
De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven 
voorhangprocedure2 en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over 
het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van 
State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. Op grond van 
de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging 
van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het 
ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide 
kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 
 
Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal. 
 
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Digitalisering en Koninkrijksrelaties 
 
 
 
 
Alexandra C. van Huffelen

 
1 Besluit tot wijziging van het Besluit 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. 
2 Artikel 2.37c, vijfde lid, en artikel 2.37f, tweede lid, van het door de Tweede Kamer op 
19 april 2022 aangenomen voorstel van wet tot 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. 


