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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T.a.v. hare Excellentie drs. K.H. Ollongren 
 
Ingediend via internet: https://www.internetconsultatie.nl/regelingbrplaa 
 
 
 
Den Haag, 1 juni 2021 
 
 
 
Betreft:  Reactie internetconsultatie (concept-) regeling BRP-Adreskwaliteit 
 
Kenmerk:  MB/PO/OJ/MC 329-0601 

 

Excellentie, 
 
De KBvG heeft kennisgenomen van de conceptregeling, behorende bij de 
internetconsultatie “Wijziging Regeling BRP i.v.m. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit” 
dat op een viertal onderdelen nadere regels geeft ter uitvoering van de Wet BRP in 
verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. 
 
In dit schrijven wil de KBvG graag reageren op het eerste onderdeel: de aanwijzing 
van bestuursorganen, bedoeld in artikel 2.37b, eerste lid, van de Wet BRP die, in 
afwijking van artikel 2.34 van de Wet BRP, bij gerede twijfel over de juistheid van een 
adresgegeven een melding mogen doen aan de minister van BZK, in plaats van 
rechtstreeks aan het college. Het gaat om de zogenoemde ‘terugmeldingen’. 
 
In artikel 19a, eerste lid, van de voorgestelde regeling worden de volgende vier 
organen aangewezen: (1) de Belastingdienst, (2) de Dienst Wegverkeer (RDW), (3) 
het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en (4) het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen (UWV).  
 
Ten onrechte worden hier niet de gerechtsdeurwaarders genoemd. Hoewel ook een 
gerechtsdeurwaarder, voor zover hij ambtshandelingen verricht, bestuursorgaan is in 
de zin van de Awb., en in die hoedanigheid gebruik maakt van de adresgegevens van 
personen die zijn opgenomen in de BRP. Juist gerechtsdeurwaarders 
vertegenwoordigen een beroepsgroep die (als geen ander) de feitelijke situatie ter 
plaatse waarneemt en langs de papieren of digitale werkelijkheid kan leggen. Jaarlijks 
bezoekt deze beroepsgroep circa 1.7 miljoen adressen, daardoor hebben zij een 
ruime ervaring bij het constateren en vaststellen van feitelijke situaties die al dan niet 
overeenkomen met de geregistreerde BRP situatie. 
 
Naast gevallen waarin gerede twijfel bestaat over de juistheid van een 

adresgegeven, kan een terugmelding zien op gevallen waarin bijvoorbeeld wordt 
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vermoed dat betrokkene ten onrechte niet als ingezetene in de basisregistratie 
bekend is, of op de situatie waarin gerede twijfel bestaat aan de juistheid van een 
briefadresgegeven. Het is juist de controle van die gegevens waarbij de 
gerechtsdeurwaarder van nut kan zijn. 
 
Gerechtsdeurwaarders zullen dus, vanwege hun persoonlijke betrokkenheid bij het 
‘leven in de straat’ op een manier waarop niet anders in kan worden voorzien, 
waarde kunnen toevoegen in het proces van kwaliteitsbewaking van de 
Basisregistratie personen. 
 
Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om ook gerechtsdeurwaarders, naast 
teruglevering op grond van artikel 2.34 van de wet, de mogelijkheid te geven 
gegevens terug te kunnen leveren op de voet van artikel 2:37b van de wet. De KBvG 
kan zonodig behulpzaam zijn om gerechtsdeurwaarders hun bevindingen snel – 
digitaal en beveiligd – terug te laten melden.  
 
De KBvG is uiteraard ten zeerste bereid om, indien gewenst, een nadere toelichting 

op het bovenstaande te geven. Deze reactie mag openbaar zijn. 

Hoogachtend,  

Namens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders  
 
 
M.D. Brouwer MSc 
Bestuursvoorzitter KBvG 


