Brief besluit ambtshalve uitschrijving BRP
Er is enige tijd geleden een melding ontvangen bij de Unit Beheer en Verstrekkingen (adresonderzoek), waarna een
adresonderzoek ingesteld is. Deze melding geeft aan dat de inschrijving en feitelijke bewoning op een woonadres of
de bereikbaarheid op een ingeschreven briefadres in de gemeente Den Haag, niet correct is.
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 gepubliceerd
zal worden.
Motivatie
In de meeste gevallen is de aanleiding hiervan, dat u feitelijk bent verhuisd en u (nog) geen adreswijziging in uw
huidige woongemeente Den Haag heeft doorgegeven of dat u naar het buitenland bent vertrokken zonder een
vertrekaangifte door te geven aan de gemeente Den Haag. Door middel van een adresonderzoek proberen wij u te
registreren op het juiste adres waar u nu woonachtig en/of bereikbaar bent.
Tijdens ons adresonderzoek is vastgesteld, dat u niet woonachtig en/of bereikbaar bent op het adres (ADRES).
Op grond van artikel 2.39 Wet BRP (Wet basisregistratie personen) is iedere inwoner van een gemeente Den Haag,
persoonlijk verplicht om tijdig een correcte adreswijziging door te geven aan de gemeente Den Haag.
Geen contact met de gemeente Den Haag
Als u tijdens het adresonderzoek op geen enkele wijze contact heeft opgenomen met de gemeente Den Haag,
kunnen wij op basis hiervan concluderen dat u niet woonachtig en/of bereikbaar bent op het woon- of briefadres
in de BRP van de gemeente Den Haag.
Contact met de gemeente Den Haag
Als tijdens het adresonderzoek wel op enige wijze contact is geweest met de gemeente Den Haag, dan betekent
dit dat u heeft nagelaten om de afspraken met de gemeente Den Haag na te komen. Hierdoor is het niet mogelijk
dat wij u registreren op een juiste woon –of briefadres in de BRP.
Resultaat
Na een gedegen adresonderzoek is gebleken, dat er geen gegevens over u kunnen worden achterhaald betreffende
het feitelijk verblijf en/of bereikbaarheid in Nederland of het verblijf/vertrek uit Nederland. Daarom hebben wij het
adresonderzoek per vandaag afgesloten.
Wij nemen hiermee het besluit, om uw registratie als ingeschreven persoon van de gemeente Den Haag, te
beëindigen. Op de datum van de dagtekening van het voornemen, registreren wij u ambtshalve (artikel 2.22
Wet BRP) als ‘vertrokken onbekend waarheen’.
Hierdoor bent u niet meer actueel ingeschreven in de gemeente Den Haag. Een uitschrijving uit de BRP heeft directe
gevolgen voor voorzieningen, als u deze nu van de overheid ontvangt. Dat is bijv. een bijstandsuitkering, huur- en/of
zorgtoeslag, kinderbijslag en een basiszorgverzekering. Deze uitschrijving heeft grote gevolgen voor de opbouw van
uw AOW.
Besluit
Dit besluit gaat in op [DATUM publicatie].

U bent het niet eens met dit besluit?
Alleen als u belanghebbende bent, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt geen bezwaarschrift namens een
andere persoon indienden.
Stuur uw bezwaarschrift uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit naar:
Burgemeester en wethouders van Den Haag
AWB/bezwaar
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG
In het bezwaarschrift moet het volgende staan:
• naam en adres;
• de datum en uw handtekening;
• een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
• een kopie van dit besluit;
• de argumenten voor bezwaar;
• dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.
Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

