Brief voornemen ambtshalve uitschrijving BRP
De gemeente Den Haag moet alle inwoners registreren op hun feitelijke woon –of briefadres. Dat gebeurt in de
Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente Den Haag start dit jaar met een pilot Parkeeradres. Dit betekent onder
andere, dat zowel de brief met het voornemen tot uitschrijving, alsmede het besluit tot uitschrijving op de website
van de gemeente Den Haag gepubliceerd zal worden.
Op dit moment onderzoeken wij uw adresgegevens, zodat u op de juiste wijze staat geregistreerd. Wij hebben
geconstateerd dat u vermoedelijk niet meer woonachtig bent op bovenstaand adres. Als u op bovenstaand adres
in de BRP met een briefadres staat geregistreerd, dan bent u op dit adres nu niet meer bereikbaar. Volgens artikel
2.39 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), is iedere inwoner van de gemeente Den Haag verplicht om
tijdig een adreswijziging door te geven.
In deze wet is bepaald, dat de gemeente de juiste adresgegevens van de inwoners moet bijhouden.
Deze gegevens worden door de overheid gebruikt om u (nog) beter van dienst te kunnen zijn. Dat betekent dat
u op het correcte woon -of briefadres moet staan ingeschreven.
Bent u verhuisd?
U heeft (nog) geen adreswijziging doorgegeven. Geef uw verhuizing binnen twéé weken, na bovengenoemde
datum, aan ons door. Dit kan persoonlijk op één van onze stadsdeelkantoren of u kunt dit digitaal doorgeven.
Voor meer informatie hierover of voor de aanvraag van een briefadres, verwijzen wij u naar onze website:
https://www.denhaag.nl/nl/verhuizen-en-migratie/verhuizing-doorgeven.htm.
Bent u niet verhuisd?
Als u wel feitelijk nog verblijft en/of bereikbaar bent op bovenstaand adres, dan ontvangen wij daar graag een
bevestiging van. U kunt dit aan de hand van een aantal documenten bewijzen. Welke documenten u hiervoor moet
overleggen, is afhankelijk van de omstandigheden.
Hierbij kunt u denken aan bijv. een huurovereenkomst, een hypotheekakte, het polisblad van een verzekering, een
schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/hoofdbewoonster of van de eigenaar etc. En er dient een kopie van
een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd. Na ontvangst worden deze bewijsstukken door ons beoordeeld.
Briefadres
Als u op een briefadres staat ingeschreven, dan ontvangen wij graag de juiste documenten, waaruit blijkt dat u nog
steeds recht heeft op een briefadres.
Dit moet u aantonen door één van de volgende documenten aan ons te overleggen:
• een schriftelijke akkoordverklaring van de briefadresgever en een kopie van diens geldige legitimatiebewijs;
• een bewijs van een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijf-huizen);
• een bewijs van verblijf in een instelling voor gezondheidszorg, kinderbescherming of detentie;
• een bewijs van verblijf in een door de gemeente aangewezen instelling voor opvang.
Belangrijk
Het is van groot belang dat u binnen twéé weken, na bovengenoemde datum, reageert. U moet uw adreswijziging
doorgeven. Als u niet binnen deze termijn reageert, dan wordt het adresonderzoek voortgezet en gaan wij verder
op zoek naar een correct woon - of briefadres. Een huisbezoek afleggen, het gebruik maken van open bronnen op
internet of het gebruik maken van social media, kan een onderdeel zijn van ons adresonderzoek.

Wat gebeurt er als u niet reageert op deze brief?
U bent wettelijk verplicht ons de gevraagde informatie te verstrekken. Als uw woon –of briefadres is gewijzigd, dan
moet u aangifte hiervan doen. Zorgt u ervoor dat u binnen de gestelde termijn reageert. Als u bent verhuisd, geef dan
uw verhuizing door. En als u naar het buitenland bent vertrokken, geef dan uw vertrek door aan ons.
Een ieder is verplicht aan een toezichthouder van de BRP (Awb afdeling 2 en art.5:11) alle medewerking te verlenen,
die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
Doet u niets of verstrekt u onvoldoende informatie, dan wordt er uiteindelijk een besluit genomen om u na het
adresonderzoek van bovenstaand adres uit te schrijven. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid, om u een
bestuurlijke boete op te leggen van maximaal 325 euro.
Deze uitschrijving wordt met terugwerkende kracht verwerkt. Een uitschrijving uit de BRP heeft direct gevolgen voor
voorzieningen, als u deze nu van de overheid ontvangt. Dit kan bijv. een bijstandsuitkering, een huur- en/of
zorgtoeslag, een kinderbijslag en een basiszorgverzekering zijn. Daarnaast heeft deze uitschrijving grote gevolgen
voor de opbouw van uw AOW.
Wij herinneren u eraan, dat zowel de brief met het voornemen tot uitschrijving, alsmede het besluit tot uitschrijving
op de website van de gemeente Den Haag gepubliceerd zal worden.
Vragen?
Als u vragen heeft over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Adresonderzoek op het
telefoonnummer 070 - 752 5972. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

