
  

 

Factsheet 

Achtergrondinformatie briefadres 
Per 1 januari 2022 is de Wet Basisregistratie personen gewijzigd. Deze wetswijziging heeft onder andere 
betrekking op het briefadres. 
 

 

Iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP), bij voorkeur op een 

woonadres. Als iemand in Nederland verblijft maar geen vast woonadres heeft, dan is het mogelijk om een zogenoemd briefadres te 

krijgen. Vanaf 1 januari 2022 is een gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres als er geen woonadres 

is, maar wel sprake van rechtmatig verblijf in Nederland. Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als 

briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn. 

  

Wat is een briefadres? 
Een briefadres is het adres van een andere persoon, een instelling (bijvoorbeeld voor maatschappelijke opvang) of een gemeente (de 

zogenoemde briefadresgever) waarop een persoon (overheids)post kan ontvangen. Met het adres van een briefadresgever is iemand zonder 

woonadres toch bereikbaar voor de overheid. Een briefadres is daarom nooit een postbus. Het briefadres kan alleen in Nederland zijn. 

 

Waarom is een briefadres belangrijk? 
Met een inschrijving in de BRP krijgt een burger toegang tot verschillende voorzieningen. Inschrijving in de BRP maakt het bijvoorbeeld 

mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten, studiefinanciering aan te vragen of een paspoort of identiteitskaart te verlengen. Zonder 

briefadres is dit niet mogelijk en dat zorgt voor uiteenlopende problemen. Een inschrijving in de BRP creëert de opening om mee te 

kunnen doen in de maatschappij. 

 
Wat verandert er precies met de wetswijziging?  
Voorheen was het niet verplicht om iemand een briefadres te verstrekken. Vanaf 1 januari 2022 is dit veranderd en is een gemeente wettelijk 

verplicht om iemand die zonder woonadres rechtmatig in Nederland verblijft in te schrijven op een briefadres. Als er geen briefadresgever 

beschikbaar is, moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn. 

 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het briefadres. Op de site 
van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens staan antwoorden op veel gestelde vragen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-briefadres-krijgen-als-ik-geen-vast-woonadres-heb
https://www.rvig.nl/brp/verzamelwet-brp/ambtshalve-registreren-op-briefadres

