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1. Inleiding 

 

De essentie van het bijhouden van de Basis Registratie Personen (BRP) (voorheen 

Gemeentelijke Basis Administratie GBA) is dat de overheid haar burgers kent en weet te 

bereiken. Dit betekent dat een ingezetene in de gemeente altijd over een adres moet 

beschikken: een woonadres of een briefadres. 

Voor de bereikbaarheid van de burger gaat het er uiteindelijk om waar hij/zij fysiek woont. 

Voor veel uitvoeringstaken van de overheid is het belangrijk om te weten welke personen op 

welk adres wonen, denk aan het toekennen van de huurtoeslag of zicht hebben op het aantal 

bewoners bij een calamiteit. In de BRP dient daarom het aantal briefadressen beperkt te 

blijven, want de overheid wil haar burgers direct en fysiek kunnen bereiken. 

Personen kunnen er belang bij hebben om niet ingeschreven te staan met een woonadres maar 

(onterecht) met een briefadres. De redenen kunnen divers zijn; het verkrijgen van uitkeringen, 

toeslagen of het omzeilen van onderhuurregels. Onterechte registratie op een briefadres werkt 

dit soort fraude in de hand. 

 

Om misbruik en fraude tegen te gaan heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties aanbevolen een beleidsregel briefadres op te stellen naast de geldende 

wet- en regelgeving. Bij de beoordeling van een aanvraag van betrokkene om op een 

briefadres te worden ingeschreven moet dan ook de regeling briefadres betrokken worden. 

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken heeft  in samenspraak met het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de beleidsregel briefadres opgesteld. Hiermee 

wordt het voor de burger duidelijker hoe de regels binnen de gemeente met betrekking tot 

briefadressen toegepast zijn en toegepast worden. Verder betreft het een nadere uitwerking 

van de reeds bestaande procedure 

 

 

2. Besluitpunten college 

 

 Het college stelt de Regeling briefadres gemeente Haarlem 2014 vast. 

 Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

 Het college zendt de regeling ter informatie aan de commissie Bestuur. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Deze regeling dient als juridische basis voor het vastleggen van de bestaande regels van de 

toewijzing van briefadressen en als maatregel om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. 

 

4. Argumenten 

 

 Voorkomen van misbruik van briefadressen door een zorgvuldigere beoordeling van 

de aanvraag briefadres middels de vastgestelde regeling; 

 Duidelijkheid scheppen naar de burger hoe in de gemeente Haarlem wordt omgegaan 

met briefadressen; 
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 De regeling levert een bijdrage aan de controle en handhaving van juiste 

adresgegevens in de Basisregistratie  

 Het is een tool om woonfraude beter aan te pakken 
 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

n.v.t. 

 

6. Uitvoering 

 

Na vaststelling van deze regeling wordt deze gecommuniceerd via een zakelijke 

kennisgeving in het GVOP. 

 

7. Bijlagen 

 

Regeling briefadres gemeente Haarlem 2014 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


