
Om vertraging en foutieve registraties te voorkomen, is in 2014 
de zogeheten BRP-straat opgezet. In die BRP-straat werken 
onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en gemeenten 
nauw samen om vreemdelingen al tijdens de asielprocedure in 
te schrijven in de gemeente van het aanmeldcentrum waar hij 
of zij zich heeft aangemeld. Dit voorkomt dat de ketenpartners 

gegevens verschillend registreren en de asielzoeker informatie 
dubbel moet doorgeven.

MINDER FOUTEN
De BRP-straat is eerst als pilot opgezet en sinds 2017 
opgenomen in de officiële asielprocedure. In het 
Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat 

elke asielzoeker via de BRP-straat moet worden ingeschreven. 
Op deze manier vindt de inschrijving eerder plaats, kost de 
inschrijving minder tijd, gaat de asielprocedure sneller en is de 
kans op fouten kleiner. Deze werkwijze voorkomt bovendien dat 
asielzoekers langere tijd in Nederland verblijven zonder dat hun 
identiteit bekend is.

In de BRP-straat zit alle benodigde expertise dicht bij elkaar; 
een vereiste om de intensieve samenwerking goed te laten 
verlopen. Hier zijn tolken aanwezig, heeft de IND het volledige 
dossier van de betreffende asielzoeker, kan de Koninklijke 
Marechaussee reisdocumenten op echtheid controleren en 
hebben de medewerkers van de gemeente ervaring met 
dergelijke inschrijvingen. Ze doen er immers meerdere op één 
dag. Het resultaat? De asielzoeker kan gemiddeld zes weken 
eerder het asielzoekerscentrum (azc) verlaten en de identiteit 
van asielzoekers is snel en zorgvuldig vastgesteld. Dit scheelt 
veel opvangkosten en het dient de nationale veiligheid.

BETERE DATAKWALITEIT 
Wat is er bereikt in vier jaar intensieve samenwerking en 
wat zijn de wensen voor de komende jaren? Daarover zijn 
Gert Gerritsen, Mariet Top-Klein en Richard Hemme van 
respectievelijk de IND, het COA en de gemeente Westerwolde 
het met elkaar eens. Gert Gerritsen, mt-lid van de directie Asiel 
en Bescherming en voorzitter van de commissie BRP-straat, 
noemt alvast één groot voordeel: "De ontwikkeling die het BRP-
proces de afgelopen jaren doormaakte, heeft gezorgd voor 
gespecialiseerde kennis bij de gemeenten met een BRP-straat. 
Dit resulteert in een betere datakwaliteit."

Niet alleen de asielzoeker heeft baat bij de BRP-straten. "Deze 
gecentreerd aanpak scheelt alle Nederlandse gemeenten 
veel tijd", vult Richard Hemme aan, manager bij de gemeente 
Westerwolde en lid van de commissie BRP-straat. "Wie slechts 
enkele keren per jaar een dergelijke inschrijving doet, heeft 
hier meer tijd voor nodig. Doordat de medewerkers van de 
BRP-straten dit dagelijks aan de hand hebben, glippen valse 
paspoorten of andere documenten er niet zo snel tussendoor. 
Ook het feit dat bij twijfel de Koninklijke Marechaussee niet ver 
weg is, maakt dat dergelijke documenten kundiger worden 
gecontroleerd. Het gaat dus om ervaring, gebundelde kennis 
en korte lijnen. Hierdoor weten we heel snel wie er in ons 
land is en kunnen we eventuele veiligheidsproblemen eerder 
signaleren. Zéker als we de BRP-straat zo vroeg mogelijk in het 
aanmeldproces plaatsen."

ELDERS ONDERGEBRACHT
Gert Gerritsen roemt de openheid en welwillendheid van 
de samenwerkende organisaties, waardoor het proces 

goed in elkaar kon worden gezet. "We doen ons best om 
het asielproces binnen acht dagen af te ronden", vertelt hij. 
"Soms hebben we echter meer informatie nodig en is er te 
weinig capaciteit om de meer complexe aanvragen binnen 
die termijn af te handelen. In dat geval worden mensen vaak 
al elders in het land ondergebracht voordat ze via de BRP-
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Hoe vererft een naam in Syrië of Azerbeidzjan? Is dit paspoort of geboortebewijs 
echt? Hoe wordt deze naam gespeld? Er zijn veel vragen die het inschrijven van 
een asielzoeker in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen vertragen en ervoor 
kunnen zorgen dat er verkeerde of onbetrouwbare gegevens in het systeem 
terechtkomen.

De BRP-straat als kenniscentrum

HUIDIGE GANG VAN ZAKEN
Momenteel zijn er vijf BRP-straten in Nederland. 
Naast asielzoekers waarvan meteen duidelijk is 
dat zij een positieve beschikking krijgen, worden 
er op dit moment ook asielzoekers ingeschreven 
waarvan de identiteit deugdelijk is vastgesteld en 
waarvan de verwachting is dat ze langer dan twee 
derde van de komende zes maanden in Nederland 
zullen verblijven.

Het proces gaat als volgt: de gemeenteambtenaren 
spreken – afhankelijk van de grondslag voor de 
inschrijving – op de vijfde of zesde dag van het 
asielproces met de asielzoeker. Die doet dan ‘aangifte 
van verblijf en adres’, waarna inschrijving in de 
BRP volgt. Voorafgaand aan het gesprek komt een 
selectie van dossiergegevens vanuit de IND bij de 
gemeenteambtenaar binnen. De ambtenaar hoeft 
immers alleen de informatie in te zien die nodig 
is voor de inschrijving. Bij het gesprek is lijfelijk of 
telefonisch een tolk aanwezig en bij twijfel worden de 
documenten nog eens extra gecontroleerd.

Enige dagen later kan de asielzoeker zijn 
verblijfsvergunning ophalen bij het loket van de 
IND. Door de inschrijving in de BRP staan hier de 
juiste persoonsgegevens op. De asielzoeker doet 
vervolgens in zijn nieuwe woongemeente aangifte 
van adreswijziging. Die nieuwe gemeente hoeft nu 
alleen een verhuizing door te voeren. Dit scheelt 
ook die betreffende gemeente veel werktijd. 
Bovendien is hierdoor gewaarborgd dat iedereen op 
dezelfde manier en na dezelfde grondige controle 
wordt ingeschreven.

AFSTEMMING TUSSEN GEMEENTEN
Afgevaardigden van elke BRP-straat-gemeente 
komen een aantal keer per jaar bijeen om de 
gang van zaken rondom registratie af te stemmen. 
Een afstemming tussen vijf gemeenten is uiteraard 
gemakkelijker dan tussen 380 gemeenten.
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straat zijn ingeschreven. Wanneer zij na een aantal weken de 
vergunning binnen hebben, moeten ze eigenlijk terug naar een 
aanmeldcentrum om zich in te schrijven. Logischerwijs komen 
gemeenten – doordat zij de asielzoeker service willen verlenen 
– dan tóch in de verleiding om het zelf te doen. Maar dat zou 
niet moeten. Om ook deze mensen via de BRP-straat te kunnen 
registreren, moet de registratiestraat in onze ogen nog verder 
naar voren in het proces. Dan zijn de asielzoekers geregistreerd 
voordat ze verder reizen. Ook willen we de BRP-procedure wat 
meer automatiseren."

EERDER IN HET ASIELPROCES
In het streven van de commissie om de BRP-straat eerder in het 
asielproces in te passen, kan Mariet Top-Klein, locatiemanager 
bij de Centrale Opvanglocatie (COL) in Ter Apel, zich goed 
vinden. Het COA was initiatiefnemer van de samenwerking 
en heeft – zeker bij drukte – baat bij een snellere doorstroom. 
Mariet: "Het is voor iedereen prettig als de gegevens overal 
gelijk zijn en kloppen. Dit scheelt zowel de asielzoekers als de 
ambtenaren veel tijd." Net als de andere betrokkenen ziet zij 
kansen in het verschuiven van de registratie naar dag een of 
twee van de asielprocedure: "We registreren dan iedereen die 
niet meteen wordt afgewezen en versnellen zo ieders proces."

Blijf in ontwikkeling met een van onze opleidingen 
of trainingen. Bekijk nu ons aanbod op: 

www.bestuursacademie.nl
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Gert Gerritsen: "De  
BRP-straat is een 
kenniscentrum voor 
inschrijvingen in de BRP. 
Alle kennis en kunde is hier 
in huis om de identiteit en 
persoonsgegevens van 
mensen zeer zorgvuldig 
vast te stellen."


