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Geacht college, 
 
Bijgaand ontvangt u de nieuwe circulaire BRP en briefadres. In deze 
nieuwe circulaire vraag ik uw aandacht en medewerking voor de 
toepassing van de wettelijke regels bij inschrijving van personen op een 
briefadres. 
 
De essentie van de BRP en het bijhouden daarvan is dat de overheid haar 
burgers kent en weet te bereiken. Dit betekent dat een inwoner altijd 
ingeschreven moet zijn in de BRP op een woonadres of op een briefadres. 

Dit is ook van toepassing op personen die dak- en thuisloos zijn. Deze 

kwetsbare groep kampt soms met de gevolgen van een verslaving, 

psychiatrische aandoeningen en verstandelijke beperkingen. Daardoor 

komen deze mensen hun administratieve verplichtingen en afspraken niet 

altijd na. Juist deze mensen hebben laagdrempelige medische basiszorg 

nodig die zij in de praktijk alleen krijgen na inschrijving in de BRP. Zonder 

zorgverzekering krijgen deze personen niet de zorg die zij nodig hebben. 

Dat vergroot de kans op bijvoorbeeld ernstige lichamelijke en/of 

psychiatrische aandoeningen. Zonder inschrijving in de BRP komen zij in 

de praktijk ook niet in aanmerking voor een plek op de wachtlijst voor 

een woning, waardoor zij gedwongen dakloos blijven. Een inschrijving op 

een briefadres is daarom voor deze groep noodzakelijk. 

 

Bij de totstandkoming van deze circulaire is onder andere gebruik 

gemaakt van het volgende: 
-  De ervaring uit onder andere de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 

(LAA) dat met briefadressen kan worden gefraudeerd.  
-  De resultaten van de recent uitgevoerde enquête door de Nationale 

Ombudsman onder ruim 200 gemeenten over het omgaan met 
briefadressen door gemeenten en de aanbevelingen ten behoeve van 
gemeenten die deze heeft opgeleverd.  

-  De aanbevelingen die naar voren zijn gekomen tijdens de leerkring die 
de Ombudsman Amsterdam heeft georganiseerd over dit onderwerp 
met gemeenten uit zijn verwerkingsgebied. Het ministerie van 
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Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hier ook bij betrokken 
geweest. 

-  Tot slot vraagt het Aanjaagteam Verwarde Personen (ingesteld door de 
ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en 
Justitie en Vereniging Nederlandse Gemeenten) aandacht voor het 
inschrijven van kwetsbare groepen in de BRP, zoals verwarde personen 
zonder woonadres. Het gaat hierbij met name om dak- en thuislozen.  
 

Op basis van al deze bevindingen en ervaringen is de nieuwe circulaire 
opgesteld. Deze circulaire is afgestemd met de Nationale Ombudsman, de 
Ombudsman Amsterdam, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, diverse gemeenten en de 
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. 
  
Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
dr. R.H.A. Plasterk 
 
 
 
 
 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
mw. drs. E.I. Schippers 


