
Wat is de 
basis

registratie
personen



2

Inhoud

De BRP: belangrijk voor ons allemaal 3

De BRP: hoe werkt het? 4

Welke gegevens worden bijgehouden in de BRP? 5

Wie mogen uw gegevens gebruiken? 6

Wie bepaalt welke organisaties 8
gegevens uit de BRP ontvangen?

Kan ik voorkomen dat organisaties  10
mijn gegevens ontvangen?

Wat zijn mijn rechten? 11

Wat zijn mijn plichten? 12

Wanneer geeft wie wat door?  13

Korte geschiedenis 16

De BRP in 2020 18

Dankzij de BRP... 19

Hoe weet ik dat mijn gegevens in de BRP kloppen? 20

Hoe weet ik dat mijn gegevens veilig zijn? 22

De BRP in internationaal perspectief 23

Een paar definities 25



De BRP: belangrijk  
voor ons allemaal

Om burgers goed van dienst te kunnen zijn, heeft de 
overheid bepaalde informatie nodig. Daarom kent 
Nederland een stelsel van 10 basisregistraties, waarin 
onder andere gegevens worden bijgehouden over 
gebouwen, inkomens en voertuigen.

Ook over personen houdt de overheid verschillende gegevens 
bij. Die administratie noemen we de basisregistratie personen: 
de BRP. Een enorme databank, met informatie over miljoenen 
mensen. Om te zorgen dat deze gegevens kloppen en actueel 
zijn, zijn burgers verplicht om wijzigingen in hun situatie  
(zoals een verhuizing) te melden aan de gemeente. 
 

De BRP speelt een belangrijke rol in de levens van ons 
allemaal. Gegevens uit de BRP worden namelijk gebruikt  
door een groot aantal organisaties waaronder de 
Belastingdienst, het UWV, pensioenfondsen, waterschappen 
en nog veel meer. Dankzij de BRP kan de overheid sneller en 
efficiënter rijbewijzen uitgeven, belastingen innen, uitkeringen 
verstrekken en kinderbijslag uitkeren. Om maar enkele zaken 
te noemen.

Iedereen in Nederland heeft dus met de BRP te maken. 
Zonder de BRP zouden overheidsorganisaties allemaal 
afzonderlijk gegevens van u moeten bijhouden. Wat natuurlijk 
de kans op fouten sterk zou vergroten. 

Eén gemeenschappelijk register betekent: minder kans op  
misverstanden, minder rompslomp en minder werk voor u én 
voor de overheid. Want u hoeft wijzigingen in uw situatie in de 
meeste gevallen maar één keer door te geven, gewoon aan de 
gemeente in uw woonplaats. Wel zo handig, net zo makkelijk. 
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De BRP: 
hoe werkt het?

Elke gemeente in Nederland houdt in een eigen
administratie gegevens bij van haar inwoners. 
Alle administraties van alle 355 gemeenten 
samen vormen één grote databank: de BRP. 

Uit deze databank worden gegevens verstrekt aan een  
groot aantal overheidsorganisaties en andere instellingen.  
Bijvoorbeeld om wetenschappelijk onderzoek te doen of  
stempassen te versturen. 

Meeste gegevens automatisch opgenomen
De meeste gegevens worden automatisch opgenomen in de  
BRP. Als u bijvoorbeeld trouwt, dan geeft de ambtenaar van de 
burgerlijke stand dit door aan uw gemeente. En als u overlijdt, 
dan geeft de uitvaartondernemer dat door. Maar soms moet u 
zelf aangifte doen. Bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt 
of een familielid van u overlijdt in het buitenland.

Als er gegevens wijzigen in de BRP, dan wordt dit automatisch 
doorgegeven aan de organisaties die deze gegevens nodig  
hebben. Bijvoorbeeld aan het pensioenfonds waar u pensioen-
gerechtigd bent of de SVB waarvan u kinderbijslag ontvangt. 
Welke organisaties dit precies zijn, hangt af van uw situatie. 

Uw gegevens worden in ieder geval altijd doorgegeven aan 
de Belastingdienst, het waterschap, de SVB en uw zorgverze-
keraar. Iedereen in Nederland moet namelijk belasting betalen 
(ook aan het waterschap), bouwt AOW op en is verplicht  
verzekerd tegen ziektekosten. 
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Welke gegevens 
worden bijgehouden?

Iedere persoon in de BRP heeft een eigen,  
digitale persoonslijst.

Op deze lijst staan behalve uw naam, geboortedatum  
en geslacht ook gegevens over uw:

 geboorteplaats en -land
 burgerservicenummer (BSN)
 ouders
 nationaliteit
 huwelijkspartner of geregistreerd partner
 overlijden
 verblijfplaats
 kind(eren)
 verblijfstitel (als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft)
 gezagsverhouding en curatele
 reisdocumenten (paspoort of ID-kaart)
 kiesrecht

Alléén gegevens die nodig zijn
In de BRP worden alleen gegevens bijgehouden die de  
overheid nodig heeft om haar taken goed te kunnen uitvoeren. 
Persoonlijke gegevens, zoals beroep, politieke voorkeur,  
opleiding of geloof, horen daar niet bij. Ook gegevens die 
in een andere basisregistratie zijn opgenomen, komen niet 
voor in de BRP. Uitzondering daarop is het adres, dat ook 
voorkomt in de basisregistratie adressen. De BRP neemt het  
adres daaruit over. 

Ingezetenen en niet-ingezetenen
De BRP bevat persoonsgegevens van:
• Ingezetenen: inwoners van Nederland.
•  Niet-ingezetenen: personen die Nederland hebben  

verlaten of korter dan 4 maanden in Nederland zijn, 
bijvoorbeeld omdat zij hier tijdelijk werken of studeren. 

Vertrekt u uit Nederland? Dan blijven uw  
gegevens in de BRP bewaard, maar worden  
niet allemaal meer bijgehouden.
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Wie mogen uw
gegevens gebruiken?

Naast uzelf kunnen verschillende organisaties uw  
gegevens in de BRP inzien. Welke organisaties dit zijn,  
hangt onder andere af van uw persoonlijke situatie.  
Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of getrouwd bent. 

Gemeenten
Gemeenten mogen informatie uit de BRP gebruiken als zij 
die nodig hebben om hun wettelijke taken goed uit te kunnen  
voeren. Bijvoorbeeld om gemeentelijke belastingen te heffen. 

Andere overheidsorganisaties
Ook andere overheidsorganisaties kunnen informatie uit de 
BRP opvragen, als zij die nodig hebben voor de uitvoering 
van hun wettelijke taken. 

Voorbeelden
 Belastingdienst
 Raad voor de Kinderbescherming
  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die onder andere  

studiefinanciering uitbetaalt en studieschulden int
  Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen,  

die de Nationale Hypotheek Garantie uitvoert
 Bureau Krediet Registratie 
  Stichting Waarborgfonds Motorverkeer, voor iedereen die 

schade heeft geleden door onbekende of onverzekerde dader

Naast overheidsinstanties mogen ook organisaties die 
een groot maatschappelijk belang dienen gegevens uit de 
BRP gebruiken.

Voorbeelden
 Pensioenfondsen 
 Organisaties die wetenschappelijk onderzoek doen 
 Organisaties die zich inzetten voor de volksgezondheid

Andere instellingen of personen 
Andere instellingen of personen kunnen persoonsgegevens  
ontvangen van individuele gemeenten, als zij die nodig hebben 
voor de uitvoering van bepaalde wet- en regelgeving. 
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Voorbeelden
 Advocaten
 Faillissementscurators

Particulieren en commerciële instellingen
Ook particulieren en commerciële instellingen kunnen  
gegevens uit de BRP opvragen bij gemeenten. Bijvoorbeeld 
voor handelsdoeleinden of om een reünie te organiseren. 
Maar zij mogen deze gegevens pas inzien nadat u toestemming 
hebt gegeven. 

Instellingen en personen die een groot 
maatschappelijk belang van de gemeente dienen 
De gemeente kan ook zelf gegevens (uitsluitend over haar  
eigen inwoners) verstrekken aan instellingen en personen die 
een groot maatschappelijk belang van de gemeente dienen. 
Deze verstrekkingen moeten worden vastgelegd in een  
gemeentelijke verordening, die openbaar is en dus altijd  
kan worden ingezien.

Voorbeelden
 Gemeentelijke begraafplaatsen
 Instellingen voor ouderenzorg
 Organisaties die analfabetisme tegengaan

De lijst met organisaties die gegevens uit de BRP 
krijgen, verandert voortdurend. Een overzicht
vindt u op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.
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Wie bepaalt welke organisaties 
gegevens uit de BRP ontvangen?

Elke organisatie die gegevens uit de BRP wil ontvangen,  
moet daarvoor toestemming vragen aan het ministerie  
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Bij elke aanvraag moet de organisatie aangeven:
 welke gegevens van welke personen zij wil gebruiken 
 waarvoor zij deze gegevens nodig heeft
 hoe zij deze gegevens wil ontvangen

Elk verzoek wordt beoordeeld door de Rijksdienst voor  
Identiteitsgegevens (RvIG), onderdeel van het ministerie van  
BZK. Organisaties krijgen alleen die gegevens die zij nodig  
hebben om hun wettelijke taken goed uit te voeren.

Spontane verstrekkingen
Veel organisaties die toestemming hebben om gegevens uit de 
BRP te ontvangen, nemen een abonnement op de gegevens van 
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bepaalde personen. Dit noemen we ‘spontane verstrekkingen’. 
Op de persoonslijsten van alle personen die de organisatie wil  
volgen, plaatst zij een soort vlaggetje: een ‘afnemersindicatie’.  
Als er vervolgens iets wijzigt in de gegevens die de organisatie 
nodig heeft, dan wordt deze nieuwe informatie automatisch  
doorgegeven. Op die manier beschikt de organisatie altijd 
over de meest actuele gegevens.

Gemiddeld heeft elke persoonslijst in de BRP 14 afnemers- 
indicaties. Gemiddeld worden dus 14 organisaties automatisch  
op de hoogte gehouden van wijzigingen in uw gegevens.

Ad hoc 
Organisaties kunnen ook zelf gegevens opvragen. Bijvoorbeeld  
om te controleren of de gegevens die iemand heeft opgegeven, 
kloppen.

Selecties 
Organisaties kunnen ook selecties van gegevens opvragen.  
Een voorbeeld is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). Elke 2 jaar roept het RIVM vrouwen tussen 
de 50 en 75 jaar op voor borstkankeronderzoek. Deze groep 
wordt geselecteerd in de BRP, zodat het RIVM de juiste  
mensen kan uitnodigen. 

Alle organisaties die gegevens uit de BRP willen  
ontvangen, moeten werken met een goedgekeurd  
computersysteem. Hiervoor gelden strenge eisen.  
Als het systeem van de organisatie aan de eisen  
voldoet, besluit de minister van BZK welke gegevens 
de organisatie voor welke taken mag ontvangen.  
Dit besluit wordt vertaald naar een ‘autorisatie- 
tabelregel’. Die zorgt ervoor dat het computer- 
systeem van de organisatie alléén de gegevens  
krijgt waarvoor zij toestemming heeft.
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Kan ik voorkomen dat organisaties  
mijn gegevens ontvangen? 

De volgende organisaties krijgen toegang tot uw  
gegevens in de BRP, als zij daarvoor toestemming  
hebben van het ministerie van BZK:

 Gemeenten 
 Andere overheidsorganisaties
  Organisaties die een groot algemeen  

maatschappelijk belang dienen

Dat deze organisaties uw gegevens kunnen inzien, is wettelijk  
geregeld en kunt u niet voorkomen. 

Daarnaast kan ook uw eigen gemeente uw gegevens 
doorgeven, bijvoorbeeld aan organisaties die een groot 
maatschappelijk belang van de gemeente dienen. Uw gemeente 
beslist zelf welke organisaties dit zijn. En moet dit vastleggen in 
een gemeentelijke verordening, die iedereen mag inzien. 
Als u niet wilt dat uw gemeente uw gegevens doorgeeft aan 
één of meerdere van deze organisaties, dan kunt u dit laten 

weten aan uw gemeente. Vervolgens zal uw gemeente 
onder andere onderzoeken of de gevraagde gegevens 
echt noodzakelijk zijn voor het doel, en of de aanvrager de 
gegevens niet op een andere manier kan verkrijgen. Ook zal 
uw gemeente uw persoonlijke (privacy)belang afwegen tegen 
het maatschappelijke belang.
Vóórdat de gemeente een besluit neemt, zal zij u eerst altijd 
om uw mening vragen. Als de gemeente aangeeft uw gegevens 
te willen gaan delen, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. 

Soms toch doorgegeven
Soms bepaalt de wet dat uw gegevens tóch moeten worden 
doorgegeven. Bijvoorbeeld aan een advocaat, als die bepaalde 
gegevens nodig heeft voor een gerechtelijke procedure. In dat 
geval weegt het bredere, maatschappelijke belang zwaarder 
dan uw privébelang.
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Wat 
zijn mijn 
rechten?

  Als ik voor de eerste keer word ingeschreven in de BRP,  
krijg ik gratis een afschrift van mijn gegevens. Ook als ik  
een tijd in het buitenland heb gewoond en mij opnieuw  
inschrijf in Nederland, ontvang ik een gratis afschrift.

  Ik mag mijn eigen gegevens altijd inzien bij mijn  
gemeente en op MijnOverheid.nl. Dat is gratis.  
Maar voor een uittreksel op papier moet ik betalen. 

  Ik kan zelf aan mijn gemeente doorgeven hoe  
ik door de overheid aangeschreven wil worden:

 •  Met mijn eigen naam.
 •   Met de naam van mijn huwelijkspartner  

of geregistreerd partner.
 •   Met de naam van mijn huwelijkspartner of  

geregistreerd partner, ná of vóór mijn eigen naam.

  Gegevens in de BRP onjuist of niet volledig? Dan kan  
ik die laten aanpassen. Mijn gemeente zal mij dan naar  
bewijsstukken vragen. Niet-ingezetenen kunnen daar- 
voor terecht bij een van de gemeenten met een loket  
voor niet-ingezetenen. Welke dat zijn, is te vinden op  
www.rijksoverheid.nl.

  Ik kan mijn gemeente vragen om mijn gegevens  
niet door te geven aan bepaalde instanties. 

  Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kan ik zien  
welke organisaties mijn gegevens kunnen inzien.  
Een uitgebreider overzicht kan ik opvragen bij  
mijn gemeente. Dat overzicht is gratis. 

11

http://MijnOverheid.nl
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl


Wat 
zijn mijn 
plichten?

  Als ik vanuit het buitenland (opnieuw) in Nederland kom  

wonen, moet ik binnen 5 dagen mijn nieuwe adres opgeven  

bij de gemeente waar ik ga wonen.

  Verhuizing binnen Nederland? Dan geef ik dit door aan de  

gemeente waar ik ga of blijf wonen, binnen 4 weken vóór  

of binnen 5 dagen na mijn verhuizing.

  Als mijn persoonlijke gegevens veranderen terwijl ik in  

Nederland sta ingeschreven (bijvoorbeeld als ik in het  

buitenland trouw of een kind krijg), dan moet ik dit  

doorgeven aan mijn gemeente. Ik moet dan originele  

documenten kunnen laten zien.

  Als ik langer dan 8 maanden in het buitenland ga verblijven, 

moet ik dit doorgeven aan mijn gemeente, uiterlijk 5 dagen  

vóór mijn vertrek. Als ik daarna terugkeer naar Nederland,  

zal mijn gemeente mij vragen of er iets in mijn situatie is  

gewijzigd, bijvoorbeeld of ik in het buitenland een kind heb 

gekregen of ben getrouwd. Als dat zo is, moet ik dit kunnen 

aantonen met originele documenten. 

  Mijn gemeente kan mij om meer informatie vragen  

over mijn gegevens in de BRP. Ik ben verplicht om die  

informatie te geven. 

  Mijn gemeente kan contact met mij zoeken als zij vermoedt  

dat mijn adres in de BRP niet klopt. Zij zal mij dan vragen  

om mijn verhuizing alsnog door te geven, of aan te tonen  

dat mijn adres wél juist is. 

  Mijn gemeente zal stoppen om mijn gegevens in de BRP  

bij te houden als zij mij helemaal niet kan bereiken. Voor  

de overheid ben ik dan niet langer een ingezetene van  

Nederland. Dit heeft grote gevolgen: toeslagen, uitkeringen  

en mijn ziektekostenverzekering kunnen bijvoorbeeld  

worden stopgezet. 
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Wanneer geeft wie wat door?

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs kwijt of gestolen
Geef dit zo snel mogelijk door aan uw gemeente, om misbruik  
van uw oude document tegen te gaan en een nieuw document  
aan te vragen.

Andere achternaam
Een wijziging van uw achternaam kunt u aanvragen bij de  
organisatie Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid. Wordt uw verzoek toegewezen, dan wordt  
uw geboorteakte aangevuld en informeert het ministerie van 
Justitie en Veiligheid uw gemeente. De gemeente verwerkt  
uw naamswijziging in de BRP.

Andere voornaam
Een wijziging van uw voornaam kunt u aanvragen bij de  
rechtbank, met behulp van een advocaat. Keurt de rechter  
uw verzoek goed, dan wordt uw geboorteakte aangevuld  
en uw gemeente geïnformeerd. De gemeente verwerkt uw  
naamswijziging in de BRP.

Geboorte
Een geboorte moet u binnen 3 dagen doorgeven aan  
de gemeente waar het kind is geboren. Deze aangifte kost  
niets. Als u een officiële kopie van de geboorteakte wilt  
hebben, moet u wél betalen.



14

Verhuizen binnen Nederland
Geef uw verhuizing gratis door aan de gemeente waar u gaat  
of blijft wonen. Doe dit binnen 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen  
na uw verhuizing. 

Verhuizen naar het buitenland 
Als u langer dan 8 maanden in het buitenland gaat verblijven,  
moet u dit doorgeven aan de gemeente waar u bent ingeschreven. 
Doe dit binnen 5 dagen voor uw vertrek. 

Trouwen
U of uw huwelijkspartner moet aangifte doen, uiterlijk 2 weken vóór 
uw huwelijk. Dit kan online en in elke gemeente. Maar het ligt voor de 
hand het te doen in de gemeente waar u gaat trouwen. De gemeente 
waar u trouwt informeert de gemeente waar u woont. De gemeente 
verwerkt uw huwelijk in de BRP.

Wijziging gezagsverhouding 
Uw ouderlijk gezag stopt automatisch als uw kind 18 jaar wordt.  
Maar het kan ook eerder wijzigen. Bijvoorbeeld als u of uw ex-partner 
na uw echtscheiding eenhoofdig gezag over uw kind aanvraagt.  
De rechtbank beslist en geeft de wijziging door aan uw gemeente,  
die het verwerkt in de BRP.
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Overlijden
Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte in de gemeente  
waar de persoon is overleden. Nabestaanden kunnen ook aangifte 
doen. Dit is gratis. Voor een afschrift van de overlijdensakte moet u  
wel betalen. 

Let op! een overlijdensakte is geen verklaring van erfrecht. Een  
verklaring van erfrecht moet u aanvragen bij een notaris. Met deze 
verklaring kunt u aantonen dat u erfgenaam bent van de overledene.

Scheiden
Als u in Nederland scheidt, informeert uw advocaat de gemeente 
waar u bent getrouwd. Woont u in een andere gemeente dan waar u 
bent getrouwd? Dan informeert de gemeente waar u bent getrouwd 
uw woongemeente.

Curatele
De rechter beslist en informeert de gemeente waar u bent inge-
schreven. De gemeente verwerkt dit in de BRP. 
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Korte geschiedenis

Vóór 1795
Er bestaat nog geen landelijke personenregistratie. Wel zijn  
er losse, vaak tijdelijke administraties, meestal in steden. 
Bijvoorbeeld om belasting te heffen of de armen te helpen.

1795 
De allereerste landelijke volkstelling in Nederland is bedoeld  
om kiescolleges te kunnen samenstellen. Deze colleges kiezen 
de afgevaardigden in de nationale vergadering van de Bataafse 
Republiek.

1811 
Napoleon voert de Burgerlijke Stand in: een registratie van  
officiële akten over de burgerlijke staat van personen, zoals  
geboorte, huwelijk en overlijden. Vóór 1811 gebeurde dit  
voornamelijk in kerkelijke registers.

1815  
Napoleon wordt verslagen in de slag bij Waterloo. Op het Congres 
van Wenen ontstaat het Koninkrijk der Nederlanden.

1829
In het nieuwe Koninkrijk wordt voor de eerste keer een volkstelling 
gehouden. Tien jaar later is er weer een telling, net als tien jaar 
daarna. Deze tellingen vormen de eerste aanzet voor een landelijk 
bevolkingsregister.

1850 
Gemeenten moeten vanaf nu een bevolkingsregister gaan vormen, 
gebaseerd op de volkstelling van 1849. In dit register moeten zij 
continu gegevens bijhouden over hun inwoners, zoals burgerlijke 
staat, gezinssamenstelling, geloof, beroep, adres en datum van 
vestiging of vertrek (inclusief oude dan wel nieuwe woonplaats). 

1887 
Met de Wet bevolkings- en verblijfregisters krijgt de bevolkings- 
registratie een wettelijke basis. 

Omstreeks 1920 
Geleidelijk gaan gemeenten in het hele land gezinsregisters in 
boek- of kaartvorm gebruiken. 
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1940 
De gezinsregisters in het bevolkingsregister zijn vervangen  
door losbladige, kartonnen persoonskaarten. 

1 oktober 1994 
De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens  
(GBA) komt in de plaats van de oude Wet bevolkings- en verblijfs-
registers. De kartonnen persoonskaarten worden vervangen door 
elektronische persoonslijsten. De bevolkingsadministratie wordt 
vanaf nu volledig digitaal bijgehouden. 

1 oktober 1994  
Een groot aantal gegevens uit het oude bevolkingsregister  
wordt niet overgenomen in de GBA. Zo wordt bijvoorbeeld  
niet genoteerd of iemand een vuurwapen bezit, wat voor beroep 
iemand heeft en welke inentingen iemand heeft gekregen. 

6 februari 2001  
Na de invoering van het homohuwelijk worden  
huwelijken tussen 2 mensen met hetzelfde geslacht voortaan  
geregistreerd in de BRP. Hetzelfde gebeurt met 2 ouders van  
hetzelfde geslacht. 

26 november 2007  
Het sofinummer wordt vervangen door het burgerservicenummer 
(BSN). Iedereen die in een gemeente wordt ingeschreven, krijgt 
vanaf nu automatisch een BSN toegekend.
 
6 januari 2014  
De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vervangt de Wet  
GBA. Vanaf dit moment kunnen ook ‘niet-ingezetenen’ worden 
geregistreerd: mensen die in het buitenland verblijven of korter 
dan 4 maanden in een half jaar in Nederland zijn, bijvoorbeeld 
omdat zij hier tijdelijk werken of studeren.
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De BRP in 2020

25 miljoen 
Aantal mensen van wie gegevens is opgenomen in de BRP. Van hen 
wonen er ruim 17 miljoen in Nederland, ruim 4 miljoen in het  
buitenland en zijn sinds 1 oktober 1994, 3,5 miljoen mensen overleden. 
Er worden dagelijks nieuwe personen in de BRP ingeschreven.

115 jaar 
Leeftijd van de oudste Nederlander van wie gegevens in de BRP  
zijn opgenomen. Deze oudste Nederlander aller tijden was een  
vrouw en leefde van 1890 tot 2005. 

25 miljoen 
Aantal berichten per maand dat van en naar de BRP wordt verstuurd. 

1.360 
Aantal organisaties dat gegevens uit de BRP ontvangt. In 1994,  
het jaar dat de landelijke digitale uitwisseling van persoonsgegevens  
werd opgestart, waren dit nog ‘slechts’ 686 organisaties. 

Politie
Ook die kan gegevens opvragen uit de BRP, als zij die nodig heeft  
voor haar wettelijke taken. Voor een groot DNA-onderzoek naar  
verwanten in 2018 vroeg de politie bijvoorbeeld om gegevens van 
mannen die in een bepaald postcodegebied woonden. Op deze  
manier is de identiteit van de gezochte persoon bekend geworden. 

44% gemeenten minder
In 1994 ontvingen 638 gemeenten gegevens uit de BRP.  
Door alle gemeentelijke herindelingen zijn dit in 2020 nog  
slechts 355 gemeenten.

Ruim 12.000 
Aantal levenloos geboren kinderen dat in de BRP is geregistreerd, 
sinds dit op 3 februari 2019 voor ouders mogelijk werd. Gegevens  
over levenloos geboren kinderen kunnen uitsluitend worden  
ingezien door de ouders zelf en ambtenaren van de gemeente.
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Dankzij de BRP...

  ... hoeft de overheid u niet naar de bekende weg te  
vragen. Uw gegevens zijn al bekend en u hoeft ze niet  
telkens opnieuw aan te leveren. 

  ... hoeft de overheid minder controles uit te voeren en  
kan zij invoerfouten in formulieren beter voorkomen.

  ... hoeft u veel minder vaak bewijsstukken aan te  
leveren, zoals uittreksels en akten. 

  ... laat de overheid zich niet voor de gek houden.  
Fraude plegen is een stuk moeilijker als iedereen  
binnen de overheid dezelfde gegevens gebruikt.

  ... weet de overheid waarover zij het heeft. Zij kan  
gegevens uit verschillende basisregistraties namelijk  
combineren, waar nodig.

  ... kan de overheid haar dienstverlening aan u  
verbeteren, bijvoorbeeld door u te laten weten  
dat uw paspoort bijna is verlopen. 

  ... kost de dienstverlening van de overheid niet  
meer dan nodig. 
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Hoe weet ik dat mijn  
gegevens in de BRP kloppen?

In de BRP wordt veel gedaan om de kwaliteit  
van uw gegevens zo hoog mogelijk te houden.

Ingebouwde controles
De computersystemen van gemeenten hebben ingebouwde 
controles, zodat typefouten worden voorkomen (bijvoorbeeld 
“Duisland” in plaats van “Duitsland”) en geen gegevens 
kunnen worden ingevoerd die niet bestaan (zoals 30 februari). 

Extra check door collega 
Voordat een gemeenteambtenaar de gegevens opslaat,  
controleert een andere ambtenaar nogmaals of zij juist zijn. 

Automatische controles
Als extra check worden elke week op iedere persoonslijst 2.779 
verschillende controles uitgevoerd. In totaal worden wekelijks 
ruim 55 miljard controles uitgevoerd, in 6 uur tijd. Dat zijn  
ruim 2,5 miljoen controles per seconde. 

Uit deze kwaliteitscontroles blijkt dat gemiddeld op 99,55% 
van de persoonslijsten geen enkele fout wordt gevonden.  
De resultaten van de controles worden doorgegeven aan  
de gemeenten, zodat zij de fouten kunnen corrigeren. 

Melding en correctie van fouten
Alle organisaties die gegevens uit de BRP ontvangen, zoals de 
Belastingdienst, helpen mee om de kwaliteit van de gegevens 
zo hoog mogelijk te houden. Als bepaalde informatie volgens 
hen niet juist is, melden zij dit aan de gemeente. Die onder-
zoekt dan wat er aan de hand is. Als de informatie inderdaad 
niet juist blijkt te zijn, corrigeert de gemeente dit zo snel mo-
gelijk. De organisatie die de melding deed, krijgt daarvan een 
bericht, net als de burger van wie de gegevens zijn gecorrigeerd. 
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Jaarlijks onderzoek
Alle gemeenten onderzoeken jaarlijks of zij hun procedures 
nog steeds goed uitvoeren. Als er knelpunten worden ont-
dekt, pakken zij die aan. De beveiliging van gegevens is een 
belangrijk onderdeel van dit jaarlijkse onderzoek. De Autoriteit 
Persoonsgegevens en de Tweede Kamer ontvangen rapporta-
ges van deze jaarlijkse onderzoeken en houden toezicht op de 
privacy en de kwaliteit van de gegevens.

Op MijnOverheid.nl kunt u zelf in de gaten houden of  
wijzigingen, zoals een verhuizing, goed zijn verwerkt.  
Let op: soms ziet u een wijziging een dag later pas.  
Informatie die door een gemeente wordt verwerkt,  
komt namelijk pas daarna in de BRP terecht. Hier kan  
1 dag tussen zitten. U kunt uw gegevens in de BRP  
24 uur per dag, 7 dagen per week inzien. Geen toegang  
tot MijnOverheid.nl? Bij uw gemeente kunt u uw  
gegevens gratis inzien aan de balie.

De meeste gegevens op uw persoonslijst in de BRP  
zijn overgenomen uit officiële documenten, zoals uw  
geboorte- akte, huwelijksakte of paspoort. Zijn de  
gegevens op uw persoonslijst volgens u niet juist?  
Dan moet u bij de gemeente laten zien op welk  
document de juiste gegevens staan.
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Hoe weet ik  
dat mijn gegevens  
veilig zijn?

  Om te zorgen dat alle gegevens in de BRP altijd  
beschikbaar zijn, worden zij 3 keer opgeslagen: 1 keer  
in de originele database en 2 keer in kopieën daarvan. 
Van die kopieën worden continu back-ups gemaakt. 

  Organisaties die gegevens uit de BRP willen ontvangen, 
moeten daarvoor toestemming vragen aan het ministerie 
van BZK. Ook hebben zij een gebruikersnaam, wachtwoord 
en PKI-overheidscertificaat nodig: een digitale sleutel die 
geïnstalleerd moet zijn op de computer van  
de organisatie die de gegevens ontvangt. 

  Alle gegevens die van en naar de BRP worden verzonden, 
zijn versleuteld en worden verzonden via een besloten 
netwerk van de overheid. 

  Elke keer dat de BRP informatie verzendt, wordt dit  
bijgehouden in een logboek. Zo is achteraf altijd te  
achterhalen wie welke gegevens heeft opgevraagd  
en/of ontvangen.
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De BRP in internationaal perspectief 

Het is niet eenvoudig om de Nederlandse BRP  
te vergelijken met bevolkingsregisters in andere landen. 

Wel kunnen we stellen dat het Nederlandse systeem vrij  
uitgebreid is. In de BRP staan niet alleen belangrijke levens- 
momenten, maar ook woon- of briefadres, nationaliteit,  
kiesrecht en gegevens over familieleden en reisdocumenten.  
In veel andere landen is de registratie niet zo uitgebreid. 

Net als in Nederland wordt in veel Europese landen informatie 
lokaal verzameld en centraal opgeslagen. Uit onderzoek is ge-
bleken dat minstens 4 Europese landen een burgerlijke stand 
register als belangrijkste systeem hebben om gegevens over 
hun bevolking te bewaren. Daarnaast hadden 11 landen een 
register dat vergelijkbaar is met Nederland. 
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Grote bestuurlijke en culturele verschillen
Maar de vergelijking blijft lastig, omdat Europese landen 
bestuurlijk heel verschillend zijn ingericht. Zo kennen Spanje 
en Duitsland grote provincies, die veel administratieve taken 
uitvoeren. Binnen die provincies worden gegevens vaak 
verzameld door nóg een administratieve laag: gemeenten en 
regionale overheden. 

De manier waarop een landelijk bevolkingsregister is ontwik-
keld, hangt ook sterk samen met de geschiedenis, cultuur en 
waarden van een land. Zo hebben niet alle Europese landen 
een Persoonlijk Identificatie Nummer (PIN) of burgerservice-
nummer (BSN), zoals wij dat kennen. In Frankrijk is dat vooral 
vanwege negatieve herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. 
Veel Fransen zijn huiverig voor de gevolgen, als hun PIN in ver-
keerde handen zou vallen.

Estland is juist bezig om zijn bevolkingsregister sterk te digita-
liseren. Estland is één van de landen met een PIN en werkt aan 
een nieuw systeem, dat waarschijnlijk verder zal gaan dan de 
Nederlandse DigiD. Ook in Mexico wil men burgers toegang 
geven tot één centraal portaal, zodat zij hun zaken makkelijker 
online kunnen regelen. En in België wordt bij trouwerijen sinds 
kort de huwelijksvergunning direct digitaal opgeslagen. 

Conclusie
Als we kijken naar de inhoud van de BRP, het gebruik 
door de overheid en de toegang van burgers tot hun 
gegevens, kunnen we zeggen dat de BRP goed werkt.
De BRP beweegt mee met de tijd en is, internationaal 
gezien, een relatief breed en sterk ontwikkeld systeem.

24



25

Woonadres en briefadres
Iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft, moet als  
ingezetene zijn ingeschreven in de BRP, op een woonadres 
of een briefadres. Een woonadres is het adres waar iemand 
woont. Een briefadres is een adres waar iemand niet woont, 
maar post van de overheid ontvangt en bereikbaar moet zijn 
voor de overheid.

Een briefadres is een tijdelijke oplossing voor een periode 
waarin iemand tijdelijk geen vast woonadres heeft.  
Bijvoorbeeld omdat hij of zij in een zorginstelling of  
blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. 

Een briefadres kan het adres van een instelling zijn (zoals  
het Leger des Heils), maar ook van een persoon, zoals een  
familielid of kennis. Deze persoon moet daarvoor toe- 
stemming geven, want hij of zij moet ervoor zorgen dat  
post van de overheid bij de juiste persoon terechtkomt.

Actueel en historisch 
De BRP kent actuele gegevens (zoals uw huidige adres) en  
historische gegevens (zoals uw voormalige adressen).  
Gegevens in de BRP kunnen veranderen, maar worden niet 
verwijderd. Daardoor is het altijd mogelijk om terug te zien 
wanneer iets is gebeurd. Bijvoorbeeld wanneer iemand is  
getrouwd, gescheiden of verhuisd.

Een paar definities
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	De BRP: belangrijk voor ons allemaal
	De BRP: belangrijk voor ons allemaal
	 


	Om burgers goed van dienst te kunnen zijn, heeft de 
	Om burgers goed van dienst te kunnen zijn, heeft de 
	overheid bepaalde informatie nodig. Daarom kent 
	Nederland een stelsel van 10 basisregistraties, waarin 
	onder andere gegevens worden bijgehouden over 
	gebouwen, inkomens en voertuigen.
	Ook over personen houdt de overheid verschillende gegevens bij. Die administratie noemen we de basisregistratie personen: de BRP. Een enorme databank, met informatie over miljoenen mensen. Om te zorgen dat deze gegevens kloppen en actueel zijn, zijn burgers verplicht om wijzigingen in hun situatie (zoals een verhuizing) te melden aan de gemeente. 
	 

	De BRP speelt een belangrijke rol in de levens van onsallemaal. Gegevens uit de BRP worden namelijk gebruikt door een groot aantal organisaties waaronder de Belastingdienst, het UWV, pensioenfondsen, waterschappen en nog veel meer. Dankzij de BRP kan de overheid sneller en efficiënter rijbewijzen uitgeven, belastingen innen, uitkeringen verstrekken en kinderbijslag uitkeren. Om maar enkele zaken te noemen.
	 
	 
	 

	Iedereen in Nederland heeft dus met de BRP te maken. Zonder de BRP zouden overheidsorganisaties allemaal afzonderlijk gegevens van u moeten bijhouden. Wat natuurlijk de kans op fouten sterk zou vergroten. 
	Eén gemeenschappelijk register betekent: minder kans op misverstanden, minder rompslomp en minder werk voor u én voor de overheid. Want u hoeft wijzigingen in uw situatie in de meeste gevallen maar één keer door te geven, gewoon aan de gemeente in uw woonplaats. Wel zo handig, net zo makkelijk. 
	 


	De BRP: 
	De BRP: 
	hoe werkt het?

	Uit deze databank worden gegevens verstrekt aan een groot aantal overheidsorganisaties en andere instellingen. Bijvoorbeeld om wetenschappelijk onderzoek te doen of stempassen te versturen. 
	Uit deze databank worden gegevens verstrekt aan een groot aantal overheidsorganisaties en andere instellingen. Bijvoorbeeld om wetenschappelijk onderzoek te doen of stempassen te versturen. 
	 
	 
	 

	Meeste gegevens automatisch opgenomen
	De meeste gegevens worden automatisch opgenomen in de BRP. Als u bijvoorbeeld trouwt, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan uw gemeente. En als u overlijdt, dan geeft de uitvaartondernemer dat door. Maar soms moet u zelf aangifte doen. Bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt of een familielid van u overlijdt in het buitenland.
	 

	Als er gegevens wijzigen in de BRP, dan wordt dit automatisch doorgegeven aan de organisaties die deze gegevens nodig hebben. Bijvoorbeeld aan het pensioenfonds waar u pensioengerechtigd bent of de SVB waarvan u kinderbijslag ontvangt. Welke organisaties dit precies zijn, hangt af van uw situatie. 
	 
	-

	Uw gegevens worden in ieder geval altijd doorgegeven aan de Belastingdienst, het waterschap, de SVB en uw zorgverzekeraar. Iedereen in Nederland moet namelijk belasting betalen (ook aan het waterschap), bouwt AOW op en is verplicht verzekerd tegen ziektekosten. 
	-
	 


	Elke gemeente in Nederland houdt in een eigen
	Elke gemeente in Nederland houdt in een eigen
	administratie gegevens bij van haar inwoners. 
	Alle administraties van alle 355 gemeenten 
	samen vormen één grote databank: de BRP. 

	4
	4
	4


	Welke gegevens 
	Welke gegevens 
	worden bijgehouden?

	Iedere persoon in de BRP heeft een eigen, digitale persoonslijst.
	Iedere persoon in de BRP heeft een eigen, digitale persoonslijst.
	 

	Op deze lijst staan behalve uw naam, geboortedatum en geslacht ook gegevens over uw:
	 

	 geboorteplaats en -land
	 burgerservicenummer (BSN)
	 ouders
	 nationaliteit
	 huwelijkspartner of geregistreerd partner
	 overlijden
	 verblijfplaats
	 kind(eren)
	 verblijfstitel (als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft)
	 gezagsverhouding en curatele
	 reisdocumenten (paspoort of ID-kaart)
	 kiesrecht
	Alléén gegevens die nodig zijn
	In de BRP worden alleen gegevens bijgehouden die de overheid nodig heeft om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens, zoals beroep, politieke voorkeur, opleiding of geloof, horen daar niet bij. Ook gegevens die in een andere basisregistratie zijn opgenomen, komen niet voor in de BRP. Uitzondering daarop is het adres, dat ook voorkomt in de basisregistratie adressen. De BRP neemt het adres daaruit over. 
	 
	 
	 

	Ingezetenen en niet-ingezetenen
	Ingezetenen en niet-ingezetenen

	De BRP bevat persoonsgegevens van:
	De BRP bevat persoonsgegevens van:

	• Ingezetenen: inwoners van Nederland.
	• Ingezetenen: inwoners van Nederland.

	•  Niet-ingezetenen: personen die Nederland hebben 
	•  Niet-ingezetenen: personen die Nederland hebben 
	 
	verlaten of korter dan 4 maanden in Nederland zijn, 
	bijvoorbeeld omdat zij hier tijdelijk werken of studeren. 

	Vertrekt u uit Nederland? Dan blijven uw gegevens in de BRP bewaard, maar worden niet allemaal meer bijgehouden.
	 
	 


	Wie mogen uw
	Wie mogen uw
	gegevens gebruiken?

	Naast uzelf kunnen verschillende organisaties uw gegevens in de BRP inzien. Welke organisaties dit zijn, hangt onder andere af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of getrouwd bent. 
	Naast uzelf kunnen verschillende organisaties uw gegevens in de BRP inzien. Welke organisaties dit zijn, hangt onder andere af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of getrouwd bent. 
	 
	 
	 

	Gemeenten
	Gemeenten mogen informatie uit de BRP gebruiken als zij 
	die nodig hebben om hun wettelijke taken goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld om gemeentelijke belastingen te heffen. 
	 

	Andere overheidsorganisaties
	Ook andere overheidsorganisaties kunnen informatie uit de 
	BRP opvragen, als zij die nodig hebben voor de uitvoering 
	van hun wettelijke taken. 
	Voorbeelden
	 Belastingdienst
	 Raad voor de Kinderbescherming
	  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die onder andere studiefinanciering uitbetaalt en studieschulden int
	 

	  Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die de Nationale Hypotheek Garantie uitvoert
	 

	 Bureau Krediet Registratie 
	  Stichting Waarborgfonds Motorverkeer, voor iedereen die schade heeft geleden door onbekende of onverzekerde dader
	Naast overheidsinstanties mogen ook organisaties die een groot maatschappelijk belang dienen gegevens uit de BRP gebruiken.
	Voorbeelden
	 Pensioenfondsen 
	 Organisaties die wetenschappelijk onderzoek doen 
	 Organisaties die zich inzetten voor de volksgezondheid
	Andere instellingen of personen 
	Andere instellingen of personen kunnen persoonsgegevens ontvangen van individuele gemeenten, als zij die nodig hebben voor de uitvoering van bepaalde wet- en regelgeving. 
	 

	Voorbeelden
	 Advocaten
	 Faillissementscurators
	Particulieren en commerciële instellingen
	Particulieren en commerciële instellingen

	Ook particulieren en commerciële instellingen kunnen gegevens uit de BRP opvragen bij gemeenten. Bijvoorbeeld voor handelsdoeleinden of om een reünie te organiseren. Maar zij mogen deze gegevens pas inzien nadat u toestemming hebt gegeven. 
	 

	Instellingen en personen die een groot 
	maatschappelijk belang van de gemeente dienen 
	De gemeente kan ook zelf gegevens (uitsluitend over haar eigen inwoners) verstrekken aan instellingen en personen die een groot maatschappelijk belang van de gemeente dienen. Deze verstrekkingen moeten worden vastgelegd in een gemeentelijke verordening, die openbaar is en dus altijd kan worden ingezien.
	 
	 
	 

	Voorbeelden
	 Gemeentelijke begraafplaatsen
	 Instellingen voor ouderenzorg
	 Organisaties die analfabetisme tegengaan
	De lijst met organisaties die gegevens uit de BRP 
	krijgen, verandert voortdurend. Een overzicht
	vindt u op .
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	Wie bepaalt welke organisaties 
	Wie bepaalt welke organisaties 
	gegevens uit de BRP ontvangen?

	Story
	Elke organisatie die gegevens uit de BRP wil ontvangen, moet daarvoor toestemming vragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 
	 
	 

	Bij elke aanvraag moet de organisatie aangeven:
	 welke gegevens van welke personen zij wil gebruiken 
	 waarvoor zij deze gegevens nodig heeft
	 hoe zij deze gegevens wil ontvangen
	Elk verzoek wordt beoordeeld door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), onderdeel van het ministerie van BZK. Organisaties krijgen alleen die gegevens die zij nodig hebben om hun wettelijke taken goed uit te voeren.
	 
	 
	 

	Spontane verstrekkingen
	Veel organisaties die toestemming hebben om gegevens uit de BRP te ontvangen, nemen een abonnement op de gegevens van bepaalde personen. Dit noemen we ‘spontane verstrekkingen’. 
	Op de persoonslijsten van alle personen die de organisatie wil volgen, plaatst zij een soort vlaggetje: een ‘afnemersindicatie’. Als er vervolgens iets wijzigt in de gegevens die de organisatienodig heeft, dan wordt deze nieuwe informatie automatisch doorgegeven. Op die manier beschikt de organisatie altijdover de meest actuele gegevens.
	 
	 
	 
	 
	 

	Gemiddeld heeft elke persoonslijst in de BRP 14 afnemers-indicaties. Gemiddeld worden dus 14 organisaties automatisch op de hoogte gehouden van wijzigingen in uw gegevens.
	 
	 

	Ad hoc 
	Organisaties kunnen ook zelf gegevens opvragen. Bijvoorbeeld om te controleren of de gegevens die iemand heeft opgegeven, kloppen.
	 

	Selecties 
	Organisaties kunnen ook selecties van gegevens opvragen. Een voorbeeld is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Elke 2 jaar roept het RIVM vrouwen tussen de 50 en 75 jaar op voor borstkankeronderzoek. Deze groep wordt geselecteerd in de BRP, zodat het RIVM de juiste mensen kan uitnodigen. 
	 
	 

	Alle organisaties die gegevens uit de BRP willen ontvangen, moeten werken met een goedgekeurd computersysteem. Hiervoor gelden strenge eisen. Als het systeem van de organisatie aan de eisen voldoet, besluit de minister van BZK welke gegevens de organisatie voor welke taken mag ontvangen. Dit besluit wordt vertaald naar een ‘autorisatie-tabelregel’. Die zorgt ervoor dat het computer-systeem van de organisatie alléén de gegevens krijgt waarvoor zij toestemming heeft.
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	Kan ik voorkomen dat organisaties mijn gegevens ontvangen? 
	Kan ik voorkomen dat organisaties mijn gegevens ontvangen? 
	 


	De volgende organisaties krijgen toegang tot uw gegevens in de BRP, als zij daarvoor toestemming hebben van het ministerie van BZK:
	De volgende organisaties krijgen toegang tot uw gegevens in de BRP, als zij daarvoor toestemming hebben van het ministerie van BZK:
	 
	 

	 Gemeenten 
	 Andere overheidsorganisaties
	  Organisaties die een groot algemeen maatschappelijk belang dienen
	 

	Dat deze organisaties uw gegevens kunnen inzien, is wettelijk geregeld en kunt u niet voorkomen. 
	 

	Daarnaast kan ook uw eigen gemeente uw gegevens doorgeven, bijvoorbeeld aan organisaties die een groot maatschappelijk belang van de gemeente dienen. Uw gemeente beslist zelf welke organisaties dit zijn. En moet dit vastleggen in een gemeentelijke verordening, die iedereen mag inzien. 
	Als u niet wilt dat uw gemeente uw gegevens doorgeeft aan één of meerdere van deze organisaties, dan kunt u dit laten weten aan uw gemeente. Vervolgens zal uw gemeente onder andere onderzoeken of de gevraagde gegevens echt noodzakelijk zijn voor het doel, en of de aanvrager de gegevens niet op een andere manier kan verkrijgen. Ook zal uw gemeente uw persoonlijke (privacy)belang afwegen tegen het maatschappelijke belang.
	Vóórdat de gemeente een besluit neemt, zal zij u eerst altijd om uw mening vragen. Als de gemeente aangeeft uw gegevens te willen gaan delen, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. 
	Soms toch doorgegeven
	Soms bepaalt de wet dat uw gegevens tóch moeten worden doorgegeven. Bijvoorbeeld aan een advocaat, als die bepaalde gegevens nodig heeft voor een gerechtelijke procedure. In dat geval weegt het bredere, maatschappelijke belang zwaarder dan uw privébelang.

	Wat 
	Wat 
	zijn mijn 
	rechten?

	  Als ik voor de eerste keer word ingeschreven in de BRP, krijg ik gratis een afschrift van mijn gegevens. Ook als ik een tijd in het buitenland heb gewoond en mij opnieuw inschrijf in Nederland, ontvang ik een gratis afschrift.
	  Als ik voor de eerste keer word ingeschreven in de BRP, krijg ik gratis een afschrift van mijn gegevens. Ook als ik een tijd in het buitenland heb gewoond en mij opnieuw inschrijf in Nederland, ontvang ik een gratis afschrift.
	 
	 
	 

	  Ik mag mijn eigen gegevens altijd inzien bij mijn gemeente en op . Dat is gratis. Maar voor een uittreksel op papier moet ik betalen. 
	 
	ij
	M
	nOverheid.nl

	 

	  Ik kan zelf aan mijn gemeente doorgeven hoe ik door de overheid aangeschreven wil worden:
	 

	 •  Met mijn eigen naam.
	 •   Met de naam van mijn huwelijkspartner of geregistreerd partner.
	 

	 •   Met de naam van mijn huwelijkspartner of geregistreerd partner, ná of vóór mijn eigen naam.
	 

	  Gegevens in de BRP onjuist of niet volledig? Dan kan ik die laten aanpassen. Mijn gemeente zal mij dan naar bewijsstukken vragen. Niet-ingezetenen kunnen daar-voor terecht bij een van de gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen. Welke dat zijn, is te vinden op .
	 
	 
	 
	 
	 
	ij
	www.r
	ksoverheid.nl


	  Ik kan mijn gemeente vragen om mijn gegevens niet door te geven aan bepaalde instanties. 
	 

	  Op  kan ik zien welke organisaties mijn gegevens kunnen inzien. Een uitgebreider overzicht kan ik opvragen bij mijn gemeente. Dat overzicht is gratis. 
	ijijgg
	www.wiekr
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	e
	evens.nl

	 
	 
	 


	Wat 
	Wat 
	zijn mijn 
	plichten?

	  
	  
	Als ik vanuit het buitenland (opnieuw) in Nederland kom 
	 
	wonen, moet ik binnen 5 dagen mijn nieuwe adres opgeven 
	 
	bij de gemeente waar ik ga wonen.

	  
	Verhuizing binnen Nederland? Dan geef ik dit door aan de 
	 
	gemeente waar ik ga of blijf wonen, binnen 4 weken vóór 
	 
	of binnen 5 dagen na mijn verhuizing.

	  
	Als mijn persoonlijke gegevens veranderen terwijl ik in 
	 
	Nederland sta ingeschreven (bijvoorbeeld als ik in het 
	 
	buitenland trouw of een kind krijg), dan moet ik dit 
	 
	doorgeven aan mijn gemeente. Ik moet dan originele 
	 
	documenten kunnen laten zien.

	  
	Als ik langer dan 8 maanden in het buitenland ga verblijven, 
	moet ik dit doorgeven aan mijn gemeente, uiterlijk 5 dagen 
	 
	vóór mijn vertrek. Als ik daarna terugkeer naar Nederland, 
	 
	zal mijn gemeente mij vragen of er iets in mijn situatie is 
	 
	gewijzigd, bijvoorbeeld of ik in het buitenland een kind heb 
	gekregen of ben getrouwd. Als dat zo is, moet ik dit kunnen 
	aantonen met originele documenten. 

	  
	Mijn gemeente kan mij om meer informatie vragen 
	 
	over mijn gegevens in de BRP. Ik ben verplicht om die 
	 
	informatie te geven. 

	  
	Mijn gemeente kan contact met mij zoeken als zij vermoedt 
	 
	dat mijn adres in de BRP niet klopt. Zij zal mij dan vragen 
	 
	om mijn verhuizing alsnog door te geven, of aan te tonen 
	 
	dat mijn adres wél juist is. 

	  
	Mijn gemeente zal stoppen om mijn gegevens in de BRP 
	 
	bij te houden als zij mij helemaal niet kan bereiken. Voor 
	 
	de overheid ben ik dan niet langer een ingezetene van 
	 
	Nederland. Dit heeft grote gevolgen: toeslagen, uitkeringen 
	 
	en mijn ziektekostenverzekering kunnen bijvoorbeeld 
	 
	worden stopgezet. 


	Wanneer geeft wie wat door?
	Wanneer geeft wie wat door?

	Paspoort, ID-kaart of rijbewijs kwijt of gestolen
	Paspoort, ID-kaart of rijbewijs kwijt of gestolen
	Geef dit zo snel mogelijk door aan uw gemeente, om misbruik van uw oude document tegen te gaan en een nieuw document aan te vragen.
	 
	 

	Andere achternaam
	Een wijziging van uw achternaam kunt u aanvragen bij de organisatie Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wordt uw verzoek toegewezen, dan wordt uw geboorteakte aangevuld en informeert het ministerie vanJustitie en Veiligheid uw gemeente. De gemeente verwerkt uw naamswijziging in de BRP.
	 
	 
	 
	 

	Andere voornaam
	Een wijziging van uw voornaam kunt u aanvragen bij de rechtbank, met behulp van een advocaat. Keurt de rechter uw verzoek goed, dan wordt uw geboorteakte aangevuld en uw gemeente geïnformeerd. De gemeente verwerkt uw naamswijziging in de BRP.
	 
	 
	 
	 

	Geboorte
	Een geboorte moet u binnen 3 dagen doorgeven aan de gemeente waar het kind is geboren. Deze aangifte kost niets. Als u een officiële kopie van de geboorteakte wilt hebben, moet u wél betalen.
	 
	 
	 


	Verhuizen binnen Nederland
	Verhuizen binnen Nederland
	Geef uw verhuizing gratis door aan de gemeente waar u gaat of blijft wonen. Doe dit binnen 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. 
	 
	 

	Verhuizen naar het buitenland 
	Als u langer dan 8 maanden in het buitenland gaat verblijven, moet u dit doorgeven aan de gemeente waar u bent ingeschreven. Doe dit binnen 5 dagen voor uw vertrek. 
	 

	Trouwen
	U of uw huwelijkspartner moet aangifte doen, uiterlijk 2 weken vóór uw huwelijk. Dit kan online en in elke gemeente. Maar het ligt voor de hand het te doen in de gemeente waar u gaat trouwen. De gemeente waar u trouwt informeert de gemeente waar u woont. De gemeente verwerkt uw huwelijk in de BRP.
	Wijziging gezagsverhouding 
	Uw ouderlijk gezag stopt automatisch als uw kind 18 jaar wordt. Maar het kan ook eerder wijzigen. Bijvoorbeeld als u of uw ex-partner na uw echtscheiding eenhoofdig gezag over uw kind aanvraagt. De rechtbank beslist en geeft de wijziging door aan uw gemeente, die het verwerkt in de BRP.
	 
	 
	 

	Overlijden
	Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Nabestaanden kunnen ook aangifte doen. Dit is gratis. Voor een afschrift van de overlijdensakte moet u wel betalen. 
	 
	 

	Let op! een overlijdensakte is geen verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht moet u aanvragen bij een notaris. Met deze verklaring kunt u aantonen dat u erfgenaam bent van de overledene.
	 

	Scheiden
	Als u in Nederland scheidt, informeert uw advocaat de gemeente waar u bent getrouwd. Woont u in een andere gemeente dan waar u bent getrouwd? Dan informeert de gemeente waar u bent getrouwd uw woongemeente.
	Curatele
	De rechter beslist en informeert de gemeente waar u bent ingeschreven. De gemeente verwerkt dit in de BRP. 
	-


	Korte geschiedenis
	Korte geschiedenis
	Korte geschiedenis


	Vóór 1795
	Vóór 1795
	Er bestaat nog geen landelijke personenregistratie. Wel zijn er losse, vaak tijdelijke administraties, meestal in steden. 
	 

	Bijvoorbeeld om belasting te heffen of de armen te helpen.
	1795 
	De allereerste landelijke volkstelling in Nederland is bedoeld om kiescolleges te kunnen samenstellen. Deze colleges kiezen de afgevaardigden in de nationale vergadering van de Bataafse Republiek.
	 

	1811 
	Napoleon voert de Burgerlijke Stand in: een registratie van officiële akten over de burgerlijke staat van personen, zoals geboorte, huwelijk en overlijden. Vóór 1811 gebeurde dit voornamelijk in kerkelijke registers.
	 
	 
	 

	1815  
	Napoleon wordt verslagen in de slag bij Waterloo. Op het Congres van Wenen ontstaat het Koninkrijk der Nederlanden.
	1829
	In het nieuwe Koninkrijk wordt voor de eerste keer een volkstelling gehouden. Tien jaar later is er weer een telling, net als tien jaar daarna. Deze tellingen vormen de eerste aanzet voor een landelijk bevolkingsregister.
	1850 
	Gemeenten moeten vanaf nu een bevolkingsregister gaan vormen, gebaseerd op de volkstelling van 1849. In dit register moeten zij continu gegevens bijhouden over hun inwoners, zoals burgerlijke staat, gezinssamenstelling, geloof, beroep, adres en datum van vestiging of vertrek (inclusief oude dan wel nieuwe woonplaats). 
	1887 
	Met de Wet bevolkings- en verblijfregisters krijgt de bevolkings-registratie een wettelijke basis. 
	 

	Omstreeks 1920 
	Geleidelijk gaan gemeenten in het hele land gezinsregisters in boek- of kaartvorm gebruiken. 
	1940 
	De gezinsregisters in het bevolkingsregister zijn vervangen door losbladige, kartonnen persoonskaarten. 
	 

	1 oktober 1994 
	De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) komt in de plaats van de oude Wet bevolkings- en verblijfsregisters. De kartonnen persoonskaarten worden vervangen door elektronische persoonslijsten. De bevolkingsadministratie wordt vanaf nu volledig digitaal bijgehouden. 
	 
	-

	1 oktober 1994 Een groot aantal gegevens uit het oude bevolkingsregister wordt niet overgenomen in de GBA. Zo wordt bijvoorbeeld niet genoteerd of iemand een vuurwapen bezit, wat voor beroep iemand heeft en welke inentingen iemand heeft gekregen. 
	 
	 
	 

	6 februari 2001 Na de invoering van het homohuwelijk worden huwelijken tussen 2 mensen met hetzelfde geslacht voortaan geregistreerd in de BRP. Hetzelfde gebeurt met 2 ouders van hetzelfde geslacht.
	 
	 
	 
	 
	 

	26 november 2007 Het sofinummer wordt vervangen door het burgerservicenummer (BSN). Iedereen die in een gemeente wordt ingeschreven, krijgt vanaf nu automatisch een BSN toegekend.
	 

	6 januari 2014 De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vervangt de Wet GBA. Vanaf dit moment kunnen ook ‘niet-ingezetenen’ worden geregistreerd: mensen die in het buitenland verblijven of korter dan 4 maanden in een half jaar in Nederland zijn, bijvoorbeeld omdat zij hier tijdelijk werken of studeren.
	 
	 
	 


	De BRP in 2020
	De BRP in 2020
	De BRP in 2020


	25 miljoen 
	25 miljoen 
	25 miljoen 

	Aantal mensen van wie gegevens is opgenomen in de BRP. Van hen wonen er ruim 17 miljoen in Nederland, ruim 4 miljoen in het buitenland en zijn sinds 1 oktober 1994, 3,5 miljoen mensen overleden. Er worden dagelijks nieuwe personen in de BRP ingeschreven.
	 

	115 jaar 
	115 jaar 

	Leeftijd van de oudste Nederlander van wie gegevens in de BRP zijn opgenomen. Deze oudste Nederlander aller tijden was een vrouw en leefde van 1890 tot 2005. 
	 
	 

	25 miljoen 
	25 miljoen 

	Aantal berichten per maand dat van en naar de BRP wordt verstuurd. 
	1.360 
	1.360 

	Aantal organisaties dat gegevens uit de BRP ontvangt. In 1994, het jaar dat de landelijke digitale uitwisseling van persoonsgegevens werd opgestart, waren dit nog ‘slechts’ 686 organisaties. 
	 
	 

	Politie
	Politie

	Ook die kan gegevens opvragen uit de BRP, als zij die nodig heeft voor haar wettelijke taken. Voor een groot DNA-onderzoek naar verwanten in 2018 vroeg de politie bijvoorbeeld om gegevens van mannen die in een bepaald postcodegebied woonden. Op deze manier is de identiteit van de gezochte persoon bekend geworden. 
	 
	 
	 

	44% gemeenten minder
	44% gemeenten minder

	In 1994 ontvingen 638 gemeenten gegevens uit de BRP. Door alle gemeentelijke herindelingen zijn dit in 2020 nog slechts 355 gemeenten.
	 
	 

	 
	Ruim 12.000

	Aantal levenloos geboren kinderen dat in de BRP is geregistreerd, sinds dit op 3 februari 2019 voor ouders mogelijk werd. Gegevens over levenloos geboren kinderen kunnen uitsluitend worden ingezien door de ouders zelf en ambtenaren van de gemeente.
	 
	 


	Dankzij de BRP...
	Dankzij de BRP...

	  ... hoeft de overheid u niet naar de bekende weg te vragen. Uw gegevens zijn al bekend en u hoeft ze niet telkens opnieuw aan te leveren. 
	  ... hoeft de overheid u niet naar de bekende weg te vragen. Uw gegevens zijn al bekend en u hoeft ze niet telkens opnieuw aan te leveren. 
	 
	 

	  ... hoeft de overheid minder controles uit te voeren en kan zij invoerfouten in formulieren beter voorkomen.
	 

	  ... hoeft u veel minder vaak bewijsstukken aan te leveren, zoals uittreksels en akten. 
	 

	  ... laat de overheid zich niet voor de gek houden. Fraude plegen is een stuk moeilijker als iedereen binnen de overheid dezelfde gegevens gebruikt.
	 
	 

	  ... weet de overheid waarover zij het heeft. Zij kan gegevens uit verschillende basisregistraties namelijk combineren, waar nodig.
	 
	 

	  ... kan de overheid haar dienstverlening aan u verbeteren, bijvoorbeeld door u te laten weten dat uw paspoort bijna is verlopen. 
	 
	 

	  ... kost de dienstverlening van de overheid niet meer dan nodig. 
	 


	Hoe weet ik dat mijn gegevens in de BRP kloppen?
	Hoe weet ik dat mijn gegevens in de BRP kloppen?
	 


	Story
	In de BRP wordt veel gedaan om de kwaliteit van uw gegevens zo hoog mogelijk te houden.
	 

	Ingebouwde controles
	De computersystemen van gemeenten hebben ingebouwde controles, zodat typefouten worden voorkomen (bijvoorbeeld “Duisland” in plaats van “Duitsland”) en geen gegevens 
	kunnen worden ingevoerd die niet bestaan (zoals 30 februari). 
	Extra check door collega 
	Voordat een gemeenteambtenaar de gegevens opslaat, controleert een andere ambtenaar nogmaals of zij juist zijn. 
	 

	Automatische controles
	Als extra check worden elke week op iedere persoonslijst 2.779 verschillende controles uitgevoerd. In totaal worden wekelijks ruim 55 miljard controles uitgevoerd, in 6 uur tijd. Dat zijn ruim 2,5 miljoen controles per seconde. 
	 

	Uit deze kwaliteitscontroles blijkt dat gemiddeld op 99,55% van de persoonslijsten geen enkele fout wordt gevonden. De resultaten van de controles worden doorgegeven aan de gemeenten, zodat zij de fouten kunnen corrigeren. 
	 
	 

	Melding en correctie van fouten
	Alle organisaties die gegevens uit de BRP ontvangen, zoals de Belastingdienst, helpen mee om de kwaliteit van de gegevens zo hoog mogelijk te houden. Als bepaalde informatie volgens hen niet juist is, melden zij dit aan de gemeente. Die onderzoekt dan wat er aan de hand is. Als de informatie inderdaad niet juist blijkt te zijn, corrigeert de gemeente dit zo snel mogelijk. De organisatie die de melding deed, krijgt daarvan een bericht, net als de burger van wie de gegevens zijn gecorrigeerd. 
	-
	-

	Jaarlijks onderzoek
	Alle gemeenten onderzoeken jaarlijks of zij hun procedures nog steeds goed uitvoeren. Als er knelpunten worden ontdekt, pakken zij die aan. De beveiliging van gegevens is een belangrijk onderdeel van dit jaarlijkse onderzoek. De Autoriteit Persoonsgegevens en de Tweede Kamer ontvangen rapportages van deze jaarlijkse onderzoeken en houden toezicht op de privacy en de kwaliteit van de gegevens.
	-
	-


	Op  kunt u zelf in de gaten houden of wijzigingen, zoals een verhuizing, goed zijn verwerkt. Let op: soms ziet u een wijziging een dag later pas. Informatie die door een gemeente wordt verwerkt, komt namelijk pas daarna in de BRP terecht. Hier kan 1 dag tussen zitten. U kunt uw gegevens in de BRP 24 uur per dag, 7 dagen per week inzien. Geen toegang tot MijnOverheid.nl? Bij uw gemeente kunt u uw gegevens gratis inzien aan de balie.
	Op  kunt u zelf in de gaten houden of wijzigingen, zoals een verhuizing, goed zijn verwerkt. Let op: soms ziet u een wijziging een dag later pas. Informatie die door een gemeente wordt verwerkt, komt namelijk pas daarna in de BRP terecht. Hier kan 1 dag tussen zitten. U kunt uw gegevens in de BRP 24 uur per dag, 7 dagen per week inzien. Geen toegang tot MijnOverheid.nl? Bij uw gemeente kunt u uw gegevens gratis inzien aan de balie.
	MijnOverheid.nl
	MijnOverheid.nl

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	De meeste gegevens op uw persoonslijst in de BRP zijn overgenomen uit officiële documenten, zoals uw geboorte- akte, huwelijksakte of paspoort. Zijn de gegevens op uw persoonslijst volgens u niet juist? Dan moet u bij de gemeente laten zien op welk document de juiste gegevens staan.
	 
	 
	 
	 
	 


	Hoe weet ik dat mijn gegevens veilig zijn?
	Hoe weet ik dat mijn gegevens veilig zijn?
	 
	 


	  Om te zorgen dat alle gegevens in de BRP altijd beschikbaar zijn, worden zij 3 keer opgeslagen: 1 keer in de originele database en 2 keer in kopieën daarvan.Van die kopieën worden continu back-ups gemaakt. 
	  Om te zorgen dat alle gegevens in de BRP altijd beschikbaar zijn, worden zij 3 keer opgeslagen: 1 keer in de originele database en 2 keer in kopieën daarvan.Van die kopieën worden continu back-ups gemaakt. 
	 
	 
	 

	  Organisaties die gegevens uit de BRP willen ontvangen, moeten daarvoor toestemming vragen aan het ministerie van BZK. Ook hebben zij een gebruikersnaam, wachtwoord en PKI-overheidscertificaat nodig: een digitale sleutel die geïnstalleerd moet zijn op de computer van de organisatie die de gegevens ontvangt. 
	 

	  Alle gegevens die van en naar de BRP worden verzonden, zijn versleuteld en worden verzonden via een besloten netwerk van de overheid. 
	  Elke keer dat de BRP informatie verzendt, wordt dit bijgehouden in een logboek. Zo is achteraf altijd te achterhalen wie welke gegevens heeft opgevraagd en/of ontvangen.
	 
	 
	 


	De BRP in internationaal perspectief
	De BRP in internationaal perspectief
	De BRP in internationaal perspectief
	 


	Story
	Het is niet eenvoudig om de Nederlandse BRP te vergelijken met bevolkingsregisters in andere landen. 
	 

	Wel kunnen we stellen dat het Nederlandse systeem vrij uitgebreid is. In de BRP staan niet alleen belangrijke levens- momenten, maar ook woon- of briefadres, nationaliteit, kiesrecht en gegevens over familieleden en reisdocumenten. In veel andere landen is de registratie niet zo uitgebreid. 
	 
	 
	 

	Net als in Nederland wordt in veel Europese landen informatie lokaal verzameld en centraal opgeslagen. Uit onderzoek is gebleken dat minstens 4 Europese landen een burgerlijke stand register als belangrijkste systeem hebben om gegevens over hun bevolking te bewaren. Daarnaast hadden 11 landen een register dat vergelijkbaar is met Nederland. 
	-

	 
	 
	 
	 
	Grote bestuurlijke en culturele verschillen

	Maar de vergelijking blijft lastig, omdat Europese landen bestuurlijk heel verschillend zijn ingericht. Zo kennen Spanje en Duitsland grote provincies, die veel administratieve taken uitvoeren. Binnen die provincies worden gegevens vaak verzameld door nóg een administratieve laag: gemeenten en regionale overheden. 
	De manier waarop een landelijk bevolkingsregister is ontwikkeld, hangt ook sterk samen met de geschiedenis, cultuur en waarden van een land. Zo hebben niet alle Europese landen een Persoonlijk Identificatie Nummer (PIN) of burgerservicenummer (BSN), zoals wij dat kennen. In Frankrijk is dat vooral vanwege negatieve herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Veel Fransen zijn huiverig voor de gevolgen, als hun PIN in verkeerde handen zou vallen.
	-
	-
	-

	Estland is juist bezig om zijn bevolkingsregister sterk te digitaliseren. Estland is één van de landen met een PIN en werkt aan een nieuw systeem, dat waarschijnlijk verder zal gaan dan de Nederlandse DigiD. Ook in Mexico wil men burgers toegang geven tot één centraal portaal, zodat zij hun zaken makkelijker online kunnen regelen. En in België wordt bij trouwerijen sinds kort de huwelijksvergunning direct digitaal opgeslagen. 
	-


	Conclusie
	Conclusie
	Als we kijken naar de inhoud van de BRP, het gebruik door de overheid en de toegang van burgers tot hun gegevens, kunnen we zeggen dat de BRP goed werkt.
	De BRP beweegt mee met de tijd en is, internationaal gezien, een relatief breed en sterk ontwikkeld systeem.

	Een paar definities
	Een paar definities
	Een paar definities


	Actueel en historisch 
	Actueel en historisch 
	De BRP kent actuele gegevens (zoals uw huidige adres) en historische gegevens (zoals uw voormalige adressen). Gegevens in de BRP kunnen veranderen, maar worden niet verwijderd. Daardoor is het altijd mogelijk om terug te zien wanneer iets is gebeurd. Bijvoorbeeld wanneer iemand is getrouwd, gescheiden of verhuisd.
	 
	 
	 

	Woonadres en briefadres
	Iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft, moet als ingezetene zijn ingeschreven in de BRP, op een woonadres of een briefadres. Een woonadres is het adres waar iemand woont. Een briefadres is een adres waar iemand niet woont, maar post van de overheid ontvangt en bereikbaar moet zijn voor de overheid.
	 

	Een briefadres is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin iemand tijdelijk geen vast woonadres heeft. Bijvoorbeeld omdat hij of zij in een zorginstelling of blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. 
	 
	 

	Een briefadres kan het adres van een instelling zijn (zoals het Leger des Heils), maar ook van een persoon, zoals een familielid of kennis. Deze persoon moet daarvoor toe-stemming geven, want hij of zij moet ervoor zorgen dat post van de overheid bij de juiste persoon terechtkomt.
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