
 

 

 

 

De Colleges van burgemeester en wethouders 
van de gemeente 

i.i.a. de Hoofden Burgerzaken 
 

i.i.a. de Toezichthouder BRP 

DGOO/DIO 

afdeling Identiteit 
 

Turfmarkt 147 

Den Haag 

Postbus 20011 

2500 EA  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl 
 

Contactpersoon 

Servicedesk RvIG 
 

T 088-9001000 

 
Datum 

3 september 2018 
 

Kenmerk 

2018-0000266452 

Pagina 1 van 15  

 
 

Onderwerp Adresonderzoek BRP 

Doelstelling Uitvoering van regelgeving 

Juridische 
grondslag 

Wet BRP 

  

Ingangsdatum 1 november 2018 

Geldig tot n.v.t. 

  
  
 
Deze circulaire vervangt: 
-  de circulaire Adresonderzoek door het college van burgemeester 

en wethouders, opgesteld door het ministerie van BZK, 

ingangsdatum 6 januari 2014, kenmerk 2013-0000755688 
en 

- het Protocol adresonderzoek door het college van burgemeester 
en wethouders, opgesteld door het ministerie van BZK en de 
NVVB, versie 1.3 van december 2013.  

Deze 2 documenten komen hiermee te vervallen. 
 

 
Waarom deze circulaire? 
 

Het adresonderzoek is een instrument voor gemeenten om de 
verantwoordelijkheid voor de juiste bijhouding van de 

basisregistratie personen (BRP) te vervullen. Deze circulaire gaat 
in op het uitvoeren van een adresonderzoek en de 
verantwoordelijkheid van de gemeente en de burger. Daarnaast 

worden er specifieke aandachtspunten beschreven voor elke 
onderzoekstap. 

 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk 
voor een actuele, juiste en betrouwbare registratie van 

persoonsgegevens van ingezetenen in de BRP. Om de kwaliteit van 
de adresgegevens in de BRP zo hoog mogelijk te houden is het van 
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belang dat de gemeente hoge prioriteit geeft aan het 
adresonderzoek.  

 
Een hoge kwaliteit van de adresgegevens van ingezetenen in de 

BRP is ook van belang voor de gemeente zelf. Denk bijvoorbeeld 
aan het bieden van voorzieningen afgestemd op de woonsituatie, 
handhaving bij brandveiligheid, een evenwichtige en rechtvaardige 

verdeling van de sociale woonruimte en het tegengaan van 
woonfraude. 

 
Vanuit de samenleving en de politiek is er blijvende aandacht voor 
de aanpak van adresfraude. Inschrijving op een verkeerd adres in 

de BRP kan fraude mogelijk maken.  Dit kan fraude zijn met 
uitkeringen en toeslagen of fraude door onvindbaar te zijn om 

belastingen, schulden en opsporing te ontwijken. Dat kost de 
overheid veel geld en het ondermijnt de maatschappelijke moraal.  
 

Met de invoering van de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) is de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) vervallen. Dit is niet van invloed op de 
uitwisseling van gegevens met betrekking tot adresonderzoek 
zoals beschreven in deze circulaire. De AVG is ook niet van invloed 

op de terugmeldplicht van bestuursorganen en aangewezen derden 
als zij bij de uitvoering van hun taak af willen wijken van actuele 

BRP-gegevens. 
 
 

Verplichtingen 
 

 Personen hebben een aangifteplicht en moeten een tijdige en 
juiste aangifte doen van wijziging van de eigen gegevens in de 
BRP zoals bij verhuizing. Op verzoek van het college van 

burgemeester en wethouders verstrekt de burger nadere 
inlichtingen en documenten.1 

  
 Het adresonderzoek is een instrument voor de gemeente om 

een verkeerde adresinschrijving te verbeteren of te voorkomen. 
De Wet BRP bepaalt dat een gemeente een adresonderzoek 
start bij twijfel over de juistheid van adresgegevens.  

 
 Het zorgvuldigheidsbeginsel geldt voor elk overheidshandelen. 

Omdat het adresonderzoek negatieve gevolgen kan hebben 

                                                 
1 Artikel 2.47 Wet BRP 
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voor de burger is het extra belangrijk dat de gemeente vanaf 
het begin zorgvuldig handelt. Zorgvuldig handelen betekent in 

ieder geval dat er een onderzoeksdossier wordt aangelegd en 
dat de gemeente haar handelingen en besluiten altijd 

gemotiveerd kan uitleggen. Het betekent ook dat het onderzoek 
zo min mogelijk belastend is voor de persoon en in verhouding 
staat tot het doel van het onderzoek. 

 
 Bestuursorganen en aangewezen derden die een wettelijke taak 

uitvoeren moeten gegevens uit de BRP verplicht gebruiken bij 
de vervulling van deze taken. Besluitvorming over onder andere 
toeslagen, uitkeringen en zorg en de hoogte daarvan, is via 

sectorale regelgeving bijna altijd gekoppeld aan de registratie in 
de BRP. De betrouwbaarheid van gegevens in de BRP is daarbij 

van groot belang.  
 

 Bestuursorganen en aangewezen derden die een wettelijke taak 

uitvoeren hebben een terugmeldplicht (tenzij de uitvoering van 
hun taak dit in een specifiek geval niet toelaat bijvoorbeeld in 

verband met opsporing). Als zij afwijkende, mogelijk meer 
actuele gegevens beschikbaar hebben, moeten deze 
teruggemeld worden aan de gemeente inclusief de bron 

hiervan. Het is aan het oordeel van de gemeente om de waarde 
hiervan te bepalen. 

 
 

Aandachtspunten bij het starten en de uitvoering van een 

adresonderzoek 
 

A. Start adresonderzoek 
De gemeente start een adresonderzoek bij twijfel over de juistheid 
van een inschrijving in de BRP. Wanneer en of er sprake is van 

twijfel, is ter beoordeling van de gemeente. Het is belangrijk dat 
de gemeente de twijfel kan motiveren. De aanleiding daarvoor kan 

heel divers zijn. Voorbeelden:  
- een melding van een persoon; 

- een terugmelding van een overheidsorgaan van de 
gemeente of een bestuursorgaan; 

- een eigen constatering van leegstand of mogelijke onjuiste 

bewoning naar aanleiding van risico gericht adresonderzoek 
(twijfel over de juistheid bijvoorbeeld in verband met 

verdenking van fraude of criminele activiteiten); 
- een aangifte van verhuizing. 
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Bij twijfel aan de juistheid van een adresaangifte kan deze 
aangehouden worden. De gemeente onderzoekt dan of het 

aannemelijk is dat de aangifte klopt. Binnen een zo kort mogelijke 
termijn (gestreefd moet worden naar afronding binnen vier weken) 

moet de gemeente beslissen om de aangifte te verwerken of een 
weigeringsbesluit te sturen aan de persoon. Tegen dit besluit kan 
bezwaar worden gemaakt. 

 
B. Onderzoekdossier aanleggen en bijhouden 

Iedereen heeft recht op inzage in de eigen persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens en aantekeningen die betrekking hebben op die 
persoonsgegevens, welke zijn vastgelegd in een 

onderzoeksdossier, vallen ook onder dit inzagerecht. Vraagt 
iemand om inzage dan moet de gemeente op een duidelijke en 

begrijpelijke manier laten weten: 
- om welke gegevens het gaat; 
- wat het doel is van het gebruik van die gegevens; 

- aan wie de gemeente de gegevens eventueel heeft 
verstrekt; 

- wat de herkomst van die gegevens is, voor zover bekend. 

Het is daarom van belang bij elk adresonderzoek een 
onderzoeksdossier aan te leggen. Elk adresonderzoek heeft een 

eigen dossier, dat ook betrekking kan hebben op meerdere 
personen op het adres. Het dossier wordt aangemaakt op het 

moment dat er aanleiding is om aan de adresinschrijving of de 
aangifte te twijfelen.  
 

De volledigheid van het dossier is erg belangrijk in verband met 
zorgvuldige besluitvorming. Alle activiteiten die uitgevoerd zijn 

tijdens een adresonderzoek en alle resultaten die daaruit 
voortvloeien moeten opgenomen zijn in het dossier. Het 
onderzoeksdossier moet 10 jaar bewaard worden.  

Het onderzoeksdossier mag zowel digitaal als op papier aangelegd 
worden en kan onder andere bestaan uit: 

- vermelding van de aanleiding van het onderzoek 
bijvoorbeeld risico gestuurd, op eigen initiatief van de 

gemeente in verband met retour ontvangen post of naar 
aanleiding van een melding; 

- de feitelijke melding (ook melding in de 

terugmeldvoorziening); 
- alle ontvangen documenten en/of bewijsstukken die 

betrekking hebben op het adresonderzoek; 
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- brieven en besluiten die tijdens het adresonderzoek zijn 
verstuurd; 

- verslagen van (telefoon)gesprekken met daarin gemaakte 
afspraken; 

- verslagen van huisbezoeken; 
- verzonden en ontvangen e-mailberichten en anderszins 

verstuurde en ontvangen berichten met betrekking tot het 

adresonderzoek; 
- informatie verkregen via internet/sociale media. 

 
Let op: 

- wees bij het schrijven van gespreksverslagen of e-mails 

bewust van het feit dat het onderzoeksdossier ingezien mag 
worden; 

- denk aan het waarborgen van de privacy en veiligheid van 
de melder en andere personen die voorkomen in het dossier. 
Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen informatie over het 

adresonderzoek wordt gedeeld buiten personen die 
rechtstreeks betrokken zijn bij het betreffende onderzoek en 

dat het onderzoeksdossier zorgvuldig wordt beveiligd; 
- spreek over een (anonieme) melder in plaats van de naam 

te noemen; 

- beperk de verslaglegging tot de zakelijke feiten en laat eigen 
interpretaties achterwege; 

- houd maat bij het gebruik van internet. Gericht zoeken mag 
maar uit nieuwsgierigheid speuren is uit den boze. Het helpt 
daarbij als volgens een standaard methode wordt gewerkt 

en als van tevoren is bepaald waar het onderzoek op is 
gericht.2 

 
C. Het adresonderzoek 
1.- Aantekening op de persoonslijst 

De start van het onderzoek moet zo spoedig mogelijk maar 
uiterlijk binnen vijf werkdagen3 plaatsvinden nadat de gemeente 

een melding heeft ontvangen. De verplichting binnen vijf dagen te 
starten is feitelijk alleen van toepassing op een terugmelding van 

een bestuursorgaan, maar het verdient aanbeveling deze termijn 
in alle gevallen te hanteren. Ook als het een melding van een 
(aangewezen) derde, zoals een zorgverzekeraar of een persoon, 

betreft. 

                                                 
2 Zie https://aanpakadreskwaliteit.pleio.nl/pages/view/56304602/leidraad-voor-gebruik-
internet-als-bron-voor-adresonderzoek  
3 Artikel 28 Besluit BRP 

https://aanpakadreskwaliteit.pleio.nl/pages/view/56304602/leidraad-voor-gebruik-internet-als-bron-voor-adresonderzoek
https://aanpakadreskwaliteit.pleio.nl/pages/view/56304602/leidraad-voor-gebruik-internet-als-bron-voor-adresonderzoek
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De datum ingang van het onderzoek is de datum die de gemeente 
plaatst bij de adresgegevens (categorie 8) op de persoonslijst. Alle 

afnemers die geautoriseerd zijn voor spontane verstrekkingen en 
een afnemersindicatie op de persoonslijst hebben geplaatst, 

krijgen hier (automatisch) bericht van. Het in onderzoek geplaatste 
gegeven is niet meer authentiek en daarmee vervalt voor de 
afnemer het verplichte gebruik van dat gegeven.4 

 
Let op: 

Door direct gebruik te maken van laagdrempelige kanalen nadat de 
gemeente een melding heeft ontvangen, kan veel werk worden 
voorkomen. Dit verdient dan ook aanbeveling.  

Het gegeven adres hoeft niet in onderzoek geplaatst te worden en 
er hoeft ook geen onderzoeksdossier aangelegd te worden, als: 

- een melding binnen vijf werkdagen kan worden opgevolgd en 
afgehandeld via bijvoorbeeld e-mail of telefoon; 

- of als blijkt dat de melding geen aanleiding geeft voor een 

wijziging of een adresonderzoek. 
 

Een onderzoek naar het adres kan ook uitgevoerd worden zonder 
dat het adres in onderzoek wordt gezet. Bijvoorbeeld als het gaat 
om een risicogericht adresonderzoek (zoals verdenking van fraude 

of criminele activiteiten) of op eigen initiatief of op basis van een 
extern signaal. Dan is het verstandig om de adresgegevens niet in 

onderzoek te zetten en geen brief te sturen, maar direct een 
huisbezoek uit te voeren of contact op te nemen met de persoon. 
 

2.- Aanschrijven van de persoon 
Als gekozen wordt voor het aanschrijven van de persoon om deze 

te wijzen op de plicht aangifte te doen van adreswijziging, dan kan 
de brief verzonden worden naar het laatst bekende adres in de 
BRP. In de brief kan de gemeente waarschuwen voor een 

bestuurlijke boete5 als de persoon niet aan zijn aangifteplicht 
voldoet. Mogelijk wordt de post doorgestuurd via een 

verhuisservice naar het nieuwe adres en heeft de persoon vergeten 
zijn verhuizing door te geven. Een vermoedelijk nieuw adres dat 

bijvoorbeeld door een afnemer gemeld is via de 
terugmeldvoorziening kan hiervoor ook gebruikt worden. 
In afwachting van een reactie van de persoon binnen de gegeven 

termijn in de brief, kan de gemeente al verder gaan met het 

                                                 
4 Zie hiervoor ook de circulaire ‘Wanneer terugmelden van afwijkende gegevens aan de BRP 
(gerede twijfel)’ via www.rvig.nl 
5 Zie ‘Handreiking bestuurlijke boete’ via www.nvvb.nl 
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onderzoek. Als de persoon niet reageert, of als de reactie niet leidt 
tot een andere beslissing, moet het adresonderzoek in elk geval 

verder vervolgd worden. 
 

Bij twijfel over de juistheid van informatie kan de gemeente de 
persoon om bewijs vragen. Twijfelt de gemeente na inlevering van 
het bewijs nog steeds, dan wordt het onderzoek vervolgd. Als uit 

de informatie blijkt dat hij nog steeds woont op het adres in de 
BRP, dan wordt het adresonderzoek beëindigd. 

 
Als evident is dat persoon niet meer woont op het adres dat in de 
BRP opgenomen is, dan kan de gemeente in de brief het 

voornemen tot het ambtshalve wijzigen van de verblijfplaats 
opnemen (het voornemen tot opschorten van de bijhouding).  

 
Als de persoon naar aanleiding van de brief aangifte van verhuizing 
doet, wordt zijn aangifte verwerkt.  

 
3.- Beslissen over vervolg adresonderzoek 

Het doel van het onderzoek is om de feitelijke verblijfplaats van de 
persoon te achterhalen en de BRP op orde te brengen (of te 
voorkomen dat er foute adresinschrijvingen in de BRP komen). 

Daarvoor is het belangrijk om verder te kijken dan het adres in de 
BRP. Op eigen initiatief kan contact opgenomen worden met de 

organisatie die de terugmelding heeft gedaan (of een andere 
organisatie) voor meer informatie. Als het nodig is, kan de BRP-
toezichthouder zijn bevoegdheden aanwenden6. 

 
Ook kan internetonderzoek of onderzoek via social media worden 

gedaan. Specifieke kenmerken van een persoon kunnen aanleiding 
zijn om de aandacht te richten op een bepaalde instantie om 
informatie op te vragen over een eventuele nieuwe verblijfplaats. 

Bijvoorbeeld DUO met betrekking tot studenten.   
 

Informatie kan ook ingewonnen worden bij afdelingen van de 
gemeente zoals het sociaal domein, financiën of de 

leerplichtambtenaar. Dit kan op ad hoc basis, maar het is aan te 
bevelen om afspraken te maken over een structurele methode van 
informatie-uitwisseling. Dit kan bijvoorbeeld in een regulier 

casusoverleg. Daarin kunnen specifieke adressen en/of personen 
multidisciplinair besproken worden en kan het resultaat van het 

BRP-adresonderzoek teruggekoppeld worden. 

                                                 
6 op grond van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht 
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Om het feitelijke adres van de persoon te achterhalen wordt als 

hoofdregel aanbevolen ten minste twee verschillende bronnen te 
raadplegen. Bijvoorbeeld nutsbedrijven, woningbouwcorporaties, 

woningeigenaren, werkgevers, uitkeringsinstanties en 
ziektekostenverzekeraars. Hiervan kan zowel in positieve als in 
negatieve zin worden afgeweken, afhankelijk van de 

omstandigheden van het geval. Het is ter beoordeling van de 
gemeenten om dit te bepalen. De gemeente moet de afweging wel 

motiveren en vastleggen in het onderzoeksdossier. 
 
Soms heeft de gemeente zelf, of een andere overheidsorganisatie, 

al zorgvuldig onderzoek uitgevoerd naar de verblijfplaats van de 
betrokken persoon voordat het gegeven in de BRP in onderzoek is 

geplaatst. Het adresonderzoek van een gemeente op grond van de 
BRP kan daar dan gebruik van maken. Denk bijvoorbeeld aan een 
overheidsorganisatie dat bij een huisbezoek heeft geconstateerd 

dat de betrokkene niet langer woont op het adres dat in de BRP als 
woonadres is opgenomen. De gemeente kan dit meenemen in de 

opzet en uitvoering van het onderzoek. 

 
4.- Huisbezoek 

Als door middel van bureauonderzoek geen aanvullende informatie 
achterhaald kan worden, dan is het raadzaam een huisbezoek uit 
te voeren. Een huisbezoek kan informatie opleveren die niet op 

een andere manier verkregen kan worden. Er kan bijvoorbeeld 
geconstateerd worden of het adres nog bewoond wordt. Navraag 

bij eventuele andere of nieuwe bewoners of buren kan nuttige 
informatie opleveren over de actuele situatie op het adres en/of 
over de persoon waarvan het adres in onderzoek staat.7 

 
Inhuren externen voor toezichthoudende taken 

Het kan zijn dat de gemeente besloten heeft om het toezicht op 
bepaalde adressen uit te laten voeren door een externe partij. 
Deze externen moeten dan door het college benoemd worden tot 

onbezoldigd ambtenaar en benoemd zijn tot toezichthouder BRP. 
 

Dit is nodig omdat er anders, door het ontbreken van een 
rechtstreekse gezagsverhouding, de sturingsmogelijkheden van 
het college onvoldoende verzekerd zijn. Hierdoor zou de 

zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in het gedrang kunnen komen. 

                                                 
7 Zie ‘Protocol huisbezoek toezichthouder BRP’ via www.nvvb.nl 



 

 

 Pagina 9 van 15 

Datum 

3 september 2018 
 

Kenmerk 

2018-0000266452 

 

Het gevolg hiervan kan zijn dat de bevindingen die door de externe 
partij gedaan zijn als onrechtmatig aangemerkt kunnen worden. 

Het besluit dat gebaseerd is op deze bevindingen zou dan op een 
niet deugdelijke motivering gebaseerd zijn en kunnen worden 

vernietigd!  
Om dit te voorkomen zal de opdracht expliciet (in duur én tijd én 
verwachtingen) vastgelegd moeten worden in een overeenkomst. 

Hiermee wordt aangegeven dat er voldoende gestuurd is op de 
opdracht en dat er daadwerkelijk sprake is van een rechtstreekse 

gezagsverhouding tussen de gemeente en de externe partij.  
 
5.- Persoon informeren over voorgenomen besluit 

Na elk onderzoek moet een besluit worden genomen, maar de 
betreffende persoon moet eerst in de gelegenheid worden gesteld 

om daarop te reageren. Daarom moet deze altijd eerst schriftelijk8 
en/of via mijnoverheid.nl in kennis gesteld worden van het 
voorgenomen besluit. Nadat het voorgenomen besluit kenbaar is 

gemaakt en de persoon in de gelegenheid is gesteld hierop te 
reageren, kan de ambtshalve beslissing worden uitgevoerd.  

Het voornemen kan verzonden worden aan het laatst bekende 
adres van de persoon in de BRP. Als er een e-mailadres van de 
persoon beschikbaar is, is het zinvol hier óók gebruik van te 

maken. Ook kan de strekking van het voornemen worden 
gepubliceerd in een huis-aan-huisblad, dagblad of in het 

gemeenteblad op www.overheid.nl (officiële bekendmakingen). 
Na het voornemen volgt een besluit, overeenkomstig het 
voornemen, tenzij een reactie van de persoon aanleiding geeft om 

het voornemen in te trekken. Ook het besluit moet bekend 
gemaakt worden aan de persoon. Als de nieuwe verblijfplaats van 

de persoon niet bekend is, ligt het voor de hand de strekking van 
het besluit bekend te maken via publicatie. 
 

6.- Melder informeren 
Het resultaat van het adresonderzoek is bepalend voor het vervolg. 

Is het onderzoek gedaan naar aanleiding van een terugmelding 
van een bestuursorgaan, dan moet deze in elk geval altijd op de 

hoogte gebracht worden van het resultaat van het onderzoek. Als 
tijdens het onderzoek blijkt dat het onderzoek langer gaat duren 
dan in eerste instantie is voorzien, dan moet het bestuursorgaan 

hiervan ook op de hoogte gebracht worden. Dit kan door een 
bijwerking te doen in de terugmeldvoorziening. 

                                                 
8 Het is niet noodzakelijk dit per aangetekende post te doen. 

http://www.overheid.nl/
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Geadviseerd wordt de melder altijd op de hoogte te brengen van 
het resultaat van het onderzoek. Ook als de melding niet van een 

bestuursorgaan afkomstig is, wanneer het onderzoek afgerond is in 
verband met een verhuisaangifte of als blijkt dat de persoon nog 

steeds op het geregistreerde adres woont. 
 
 

Beslissingen naar aanleiding van het adresonderzoek 
De beslissing die genomen wordt naar aanleiding van het 

adresonderzoek is afhankelijk van het resultaat daarvan. 
 
1.- Woont nog op adres 

Het resultaat van het adresonderzoek kan zijn dat de persoon nog 
steeds op het laatst bekende adres in de BRP woont. De gegevens 

in de BRP blijven dan ongewijzigd en de gemeente sluit het 
adresonderzoek af. 
 

2.- Briefadres 
Tijdens het adresonderzoek kan vast komen te staan dat de 

persoon die op dat adres in de BRP ingeschreven staat, daar niet 
meer woont maar ook niet de beschikking heeft over een ander 
woonadres. In dergelijke situaties moet de gemeente niet alleen 

een beslissing nemen in het kader van het adresonderzoek, maar 
ook bekijken of iemand ingeschreven kan worden op een 

briefadres9. Dat geldt ook wanneer de persoon tijdens het 
onderzoek een briefadres aanvraagt. 
Ook kan vast komen te staan dat iemand in de BRP is opgenomen 

met een briefadres, terwijl blijkt dat de persoon er feitelijk woont. 
Het is dan zaak om in gesprek te gaan met de persoon om de 

reden hiervan te achterhalen en op basis daarvan een beslissing te 
nemen over de inschrijving in de BRP. De voorgenomen beslissing 
en het besluit moeten schriftelijk bekend worden gemaakt aan de 

persoon. 
 

3.- Vestiging vanuit het buitenland 
Het resultaat van het adresbezoek kan zijn dat op het adres een 

persoon vanuit het buitenland is gevestigd die nog geen aangifte 
heeft gedaan van vestiging. De nieuwe bewoner moet dan op de 
hoogte gebracht moeten worden van zijn aangifteplicht op grond 

van de Wet BRP. Als hij dit niet doet, dan kan hij ambtshalve 
ingeschreven worden op het adres, nadat de voorgenomen 

                                                 
9 Zie ‘Circulaire BRP en briefadres’ met ingangsdatum 7 november 2016 via www.RvIG.nl 
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beslissing en het besluit schriftelijk bekend zijn gemaakt aan de 
persoon.  

 
4.- Verhuizing binnen de gemeente 

Als het resultaat van het adresonderzoek een nieuwe verblijfplaats 
van de persoon binnen de gemeente is, dan wordt de persoon 
gewezen op zijn aangifteplicht op grond van de Wet BRP. Als de 

persoon zich vervolgens meldt en aangifte doet van zijn 
verhuizing, kan de verhuizing verwerkt worden in de BRP en kan 

het onderzoek worden afgesloten.  
Doet de persoon geen aangifte, dan besluit de gemeente tot een 
ambtshalve verhuizing naar het nieuwe adres, nadat de 

voorgenomen beslissing en het besluit schriftelijk bekend te zijn 
gemaakt aan de persoon.  

 
5.- Verhuizing naar andere gemeente 
Het resultaat van het adresbezoek kan informatie zijn waaruit blijkt 

dat de persoon is vertrokken naar een andere gemeente zonder 
aangifte van verhuizing te doen. Als deze andere gemeente bekend 

is, moet daar contact mee opgenomen worden om te helpen bij het 
adresonderzoek. Gemeenten hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de correcte bijhouding van de BRP. In 

het geval meerdere gemeenten betrokken zijn bij een 
adresonderzoek dan is medewerking van alle betrokken gemeenten 

vereist en dit mag dan ook zonder meer worden verwacht. De 
andere gemeente kan de persoon op zijn vermoedelijke nieuwe 
adres aanschrijven en wijzen op zijn verplichting aangifte van 

verhuizing te doen.  
 

Volgt er geen aangifte van verhuizing, maar is er een sterk 
vermoeden dat de persoon feitelijk in de andere gemeente woont, 
dan stuurt de gemeente het dossier (in kopie) aan die andere 

gemeente. De andere gemeente beoordeelt of er voldoende reden 
is voor een ambtshalve verhuizing. Als dat het geval is, stuurt deze 

een voornemen en een besluit over de ambtshalve verhuizing aan 
de persoon op het nieuwe en op het oude adres. 

 
6. - Verhuizing naar buitenland 
Het resultaat van het adresonderzoek kan zijn dat de persoon 

verhuisd is naar het buitenland zonder aangifte van verhuizing te 
doen. Mogelijk is het adres in het buitenland bekend gemaakt via 

een terugmelding door een afnemer van de BRP of via informatie 
van familie of buren. In dat geval kan de persoon gewezen worden 
op zijn aangifteplicht. Als de persoon vervolgens aangifte doet van 
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zijn verhuizing, kan de verhuizing naar het buitenland verwerkt 
worden in de BRP en kan het onderzoek worden afgesloten.  

Doet de persoon geen aangifte, dan besluit de gemeente tot 
ambtshalve vertrek naar het buitenland10. Het voornemen kan 

verzonden worden aan het laatst bekende adres van de persoon in 
de BRP. Ook het besluit moet bekend gemaakt worden aan de 
persoon. Aangezien de nieuwe verblijfplaats van de persoon niet 

bekend is ligt het voor de hand de strekking van het besluit bekend 
te maken via publicatie in een huis-aan-huisblad, dagblad of het 

gemeenteblad op www.overheid.nl. Als er een e-mailadres11 van de 
persoon beschikbaar is, is het, gelet op een zorgvuldige 
bekendmaking van besluiten, ook zinvol hier gebruik van te 

maken. 
 

7.- Adres onbekend 
Als het resultaat van het adresonderzoek is dat er geen nieuwe 
adresgegevens bekend zijn, dan besluit de gemeente tot 

ambtshalve vertrek naar het buitenland 12.  
Het voornemen kan verzonden worden aan het laatst bekende 

adres van de persoon in de BRP. Ook het besluit moet bekend 
gemaakt worden aan de persoon. Aangezien de nieuwe 
verblijfplaats van de persoon niet bekend is ligt het voor de hand 

de strekking van het besluit bekend te maken via publicatie in een 
huis-aan-huisblad, dagblad of het gemeenteblad op 

www.overheid.nl. 
  

                                                 
10 Artikel 2.21 Wet BRP 
11 Let op: bij het afgeven van een e-mailadres moet de persoon er op geattendeerd zijn dat 
het e-mailadres in brede zin gebruikt kan worden door de gemeente.    
12 Artikel 2.22 Wet BRP 

http://www.overheid.nl/
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Bekendmaking voornemen en besluit 

situatie brief aangifteplicht Voornemen en besluit 

1.-woont nog op adres naar huidig adres n.v.t. 

2.-briefadres naar huidig briefadres naar huidig briefadres 

3.-vestiging vanuit 
buitenland 

naar huidig adres naar huidig adres 

4.-verhuizing binnen 
gemeente 

naar huidig adres en 
naar nieuw adres 

naar huidig adres en naar 
nieuw adres 

5.-verhuizing naar andere 
gemeente 

n.v.t. n.v.t. dossier doorsturen 
naar andere gemeente 

met verzoek in 
behandeling te nemen 

6.-verhuizing naar buitenland naar adres buitenland 
en naar laatst bekend 
adres in BRP 

naar adres buitenland en 
naar laatst bekend adres 
in BRP 

7.-adres onbekend naar laatst bekend adres 
in BRP 

Naar laatst bekend adres 
in de BRP en/of 

publicatie in huis-aan-
huisblad, dagblad of het 

gemeenteblad op 
www.overheid.nl (officiële 
bekendmakingen) 

 
 

Doorlooptijd adresonderzoek 
In algemene zin is het goed om een adresonderzoek zo snel 

mogelijk af te ronden. Zolang een adres in onderzoek staat weten 
de betrokken afnemers van de BRP niet wat de situatie is met 
betrekking tot de persoon en dit heeft consequenties voor hun 

taakuitoefening en daarmee voor de betrokken persoon. 
 

Een goede richtlijn is het totale adresonderzoek, vanaf het moment 
dat de aantekening in onderzoek op de persoonslijst is geplaatst, 
binnen tien weken af te ronden: 

- twee weken na aanschrijving om de persoon alsnog aangifte 
te laten doen; 

- vier weken om het adresonderzoek uit te voeren; 
- vier weken om voornemen en besluit kenbaar te maken aan 

de persoon en besluit uit te voeren. 

Om deze termijnen te halen, is het goed om voor elk 
adresonderzoek een plan op te stellen inclusief doorlooptijden.  
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Hiervan kan zowel in positieve als in negatieve zin vanaf worden 
geweken, afhankelijk van het geval en de omstandigheden. Dit is 

aan de beoordeling van de gemeente maar moet wel worden 
gemotiveerd en vastgelegd in het onderzoeksdossier. 

 
 
Overige aandachtspunten 

 
1.- Multidisciplinair overleg 

In gesprek met een persoon in verband met een adresonderzoek 
kunnen diverse zaken aan de orde komen waarbij de gemeente 
een rol heeft. Dit kan betrekking hebben op de burgerlijke stand of 

BRP aangelegenheden maar ook op andere terreinen, denk 
bijvoorbeeld aan dreigende huisuitzettingen of 

schuldhulpverlening. Het is dan zaak dat deze informatie niet 
alleen opgenomen wordt in het onderzoeksdossier maar ook actief 
doorgespeeld wordt naar de juiste persoon of afdeling binnen de 

gemeente.  
 

Daarnaast kan binnengemeentelijke samenwerking veel voordelen 
opleveren zoals: 
- beter voorbereid op pad gaan door signalen vooraf aan te vullen 

met informatie die beschikbaar is bij collega’s van andere 
afdelingen; 

- van elkaar leren; 
-  samen capaciteit verdelen; 
- maak gebruik van overige informatie die digitaal beschikbaar is 

gesteld door RvIG. 
Zoek de samenwerking met Sociale Zaken, Veiligheid en 

Handhaving, Bouw- en Woningtoezicht en Belastingen en/of 
Financiën. 
 

Een aanbeveling is daarom een multidisciplinair overleg op te 
zetten waarin specifieke adressen en/of personen multidisciplinair 

besproken kunnen worden en waarin het resultaat van het BRP-
adresonderzoek teruggekoppeld kan worden. 

 
Ook de samenwerking met politie, brandweer en/of 
woningcorporaties kan het adresonderzoek ondersteunen. Zorg er 

wel voor dat de gegevensuitwisseling met betrekking tot 
samenwerking goed is geregeld in een verordening 

gegevensuitwisseling of een convenant. 
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2.- Adresgegevens oude bewoner in onderzoek omzetten in 
'briefadres in onderzoek' 

Als een nieuwe bewoner een aangifte van verhuizing doet en de 
oude bewoner - onterecht - nog ingeschreven staat en geen 

aangifte van verhuizing heeft gedaan, ontstaat er een situatie waar 
de nieuwe bewoner hinder van kan ondervinden. Als de gemeente 
geen aanleiding heeft om de nieuwe bewoner niet te geloven, 

bijvoorbeeld omdat de nieuwe bewoner een huur- of 
koopovereenkomst overlegt, dan moet de gemeente de 

adresgegevens van de oude bewoner in onderzoek zetten. 
Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid het woonadres van 
de oude bewoner ambtshalve om te zetten in een briefadres (in 

onderzoek) gedurende de looptijd van het adresonderzoek. Dit 
briefadres is dan het adres van de gemeente zelf. Deze optie kan 

door de gemeente gebruikt worden om de nieuwe bewoner te 
ontlasten en het is ter beoordeling van de gemeente om hiervan 
gebruik te maken. 

 
3.- Vermiste personen 

In de loop van een adresonderzoek kan blijken dat een persoon 
vermist is. De definitie van een vermist persoon is een persoon 
die,  

- tegen redelijke verwachting in, afwezig is uit zijn/haar 

gebruikelijke en/of veilig geachte omgeving en 

- waarvan de verblijfplaats onbekend is en  

- het in diens belang is dat de verblijfplaats wordt vastgesteld.  
Raadpleeg daarvoor het Protocol voor ondersteuning door 

Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing van een 
persoon.13 

 
 
Tot slot 

Voor vragen over deze circulaire kunt u contact opnemen met het 
Contactcentrum van de Rijksdienst voor de Identiteitsgegevens 

(RvIG), telefoonnummer 088 – 9001000. Deze circulaire is ook te 
vinden op de website www.rvig.nl. 
 

Deze circulaire is tot stand gekomen in overleg met de NVVB en 
diverse gemeenten. 

 

                                                 
13 Zie ‘Protocol vermiste personen’ via www.nvvb.nl 

http://www.rvig.nl/

