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Verzoek mondeling/ per e-mail/formulier 

In uw verzoek van 9 augustus 2022, door mij ontvangen op 10 augustus 2022, heeft u het college gevraagd 

informatie openbaar te maken over: 

- Alle beleidskader(s) en interne beleidsregels omtrent adresonderzoeken; 

- Alle verslagen van gesprekken, overleggen en vergaderingen die zijn gevoerd in verband met het opstellen 

van de geldende beleidskaders en interne beleidsregels omtrent adresonderzoeken; 

- Alle documenten, notities, memo's, e-mailberichten en interne correspondentie betrekking hebbende op 

zowel het adresonderzoek jegens cliënt alsmede de aanleiding van het opstarten van dit onderzoek, met 

name aangaande de besluitvorming in dit onderzoek en de correspondentie daarvan richting cliënt en 

ondergetekende; 

- Alle verslagen van gesprekken, overleggen en vergaderingen die zijn gevoerd in verband met het zowel het 

adresonderzoek jegens cliënt alsmede de aanleiding van het opstarten van dit onderzoek, met name 

aangaande de besluitvorming in dit onderzoek en de correspondentie daarvan richting cliënt en 

ondergetekende; 

- Alle adviezen intern dan wel extern en verder alles wat redelijkerwijs betrekking kan hebben op, of van 

belang kan zijn voor een te nemen beslissing in het adresonderzoek jegens cliënt; 

   

  

Vermelding briefwisseling / e-mailwisseling 

Op 15 augustus 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is ontvangen. 

Daarbij is aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in beslag neemt dan vier weken, omdat 

uw verzoek zo omvangrijk is en het verzoek zo ingewikkeld is, dat het niet Iukt daar binnen vier weken 

inhoudelijk op te reageren en ik hiervoor twee weken extra nodig zou hebben. De uiterlijke beslisdatum is 

daarmee 20 september 2022 geworden. 

  

Besluit 

Geheel openbaar 

Ik besluit de door u gevraagde informatie openbaar te maken met uitzondering van de persoonsgegevens 

die daarin staan. 

Bijageln} diersen LO R 
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Openbaarmaking 

U heeft gevraagd om de openbaar te maken documenten in kopie aan u toe te e-mailen. De documenten die 

(gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze brief digitaal aan u toegezonden. 

Plaatsing op internet 

Dit besluit en de documenten worden voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar en worden op 

www.gemeentebest.nl gepubliceerd. 

Vragen? 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met 

Bezwaarclausule 

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit verzonden is. Bij 

onverwijlde spoed, hebt u de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de 

voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, indien u tevens een bezwaarschrift hebt 

ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd. 

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 

voor de precieze voorwaarden. 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders 

fisch adviseur/Woo-coördinator   

Bijageln} diersen LO R 
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“s-Hertogenbosch, 9 augustus 2022 

Inzake : WOO-verzoek 

Uwkenmerk _ :nnb 

Onskenmerk  :20211827 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens cliënt, e N zboren op B vcrzoek ik u mij, in het kader van artikel 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

4.1. van de Wet Open Overheid (hierna: WOO), een afschrift van bepaalde stukken te verstrekken in verband met 

het navolgende. 

    

L. Inleiding 

Cliënt heeft in december 2021 kennis genomen van het voornemen van het College van Burgemeesters en 

Wethouders (hierna: het college) om zijn adres in het BRP te wijzigen. Cliënt kan zich niet verenigen met dit 

voornemen en namens hem is een zienswijze ingediend. 

Inmiddels is het augustus 2022 en ondergetekende heeft nooit een inhoudelijke reactie ontvangen op de ingediende 

zienswijze en heeft nimmer bericht gehad dat er een beslissing is genomen aangaande het adresonderzoek. 

Recentelijk is cliënt er per toeval achter gekomen dat hij sinds november 2021 is uitgeschreven bij zijn 

zorgverzekering, kennelijk vanwege het lopende adresonderzoek. 

Kennelijk verzuimt de gemeente de zienswijze te beoordelen of hier inhoudelijk op te reageren en is er nog steeds 

geen (onherroepelijke) beslissing door uw gemeente genomen. Hiertoe is meermaals contact opgenomen met de 

gemeente, echter zonder resultaat. Hierdoor duurt het adresonderzoek onevenredig lang door, hetgeen voor zeer veel 

schade zorgt bij cliënt nu hij sinds november 2021 blijkt te zijn uitgeschreven bij zijn zorgverzekering vanwege het 

lopende adresonderzoek. 

Kuijpers & Nillesen Advocaten KvK56960948 

vormt een samenwerkingsverband met R_C. Honig Advocate e Amsterdam KUK56952201 & De Vilder Advocaten KvK34326398, 

Alle iensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij da kantoor behorende algemene voorwaarden van 

toepassing zjn, welke e aadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd, 

Tedere aansprakelijkheid s beperkttot het bedrag dat n het btreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordtuitgekeerd 



KUIJPERS NILLESEN 

advocaten   

2. Verzoek 

Een adresonderzoek is een bestuurlijke aangelegenheid en heeft derhalve betrekking op het beleid van de gemeente 

nu het samen hangt met de publieke taak van het college. De op te vragen informatie valt derhalve onder de WOO. 

Nu de gemeente niet actief reageert op de verzoeken om een beslissing te nemen of het onderzoek te staken, 

cliënt schade omdat hij ten gevolge hiervan blijkt te zijn uitgeschreven bij zijn zorgverzekering. In dit kader is het 

relevant voor cliënt om kennis te nemen van alle stukken die ten grondslag liggen aan het adresonderzoek om een 

beeld te krijgen van het beleid dat uw gemeente voert bij dergelijke adresonderzoeken. 

   

   

  

De op te vragen informatie kan dan ook eveneens nuttig zijn voor anderen tegen wie een dergelijk onderzoek is 

opgestart. Het is bovendien van belang dat deze informatie beschikbaar wordt voor een ieder, zodat duidelijk wordt 

wat binnen de gemeente Best de gebruikelijke gang van zaken is en wat de procedures en interne beleidskaders zijn 

waarbinnen cen adresonderzoek bij de gemeente Best wordt uitgevoerd. 

Eveneens wordt informatie omtrent intern beraad opgevraagd, nu dit belangrijk is voor de beoordeling van een 

belangrijk geschilpunt in onderhavige kwestie, namelijk de duur van het lopende onderzoek. Hieruit kan blijken 

waarom tot op heden nog niet is gereageerd op de zienswijze en waarom er geen beslissing is genomen in het 

onderzoek. Mogelijk kan aan de hand van de te verkrijgen informatie een tijdlijn worden opgemaakt van de loop 

van de procedure. De noodzaak en relevantie van het verkrijgen van de informatie omtrent intem beraad is dan ook 

zeer evident aanwezig en ik meen dat deze informatie ex artikel 5.2. lid 2 WOO dienen te worden verstrekt. 

  

De volgende informatie en doeumenten worden opgevraagd: 

- _ Alle beleidskader(s) en inteme beleidsregels omtrent adresonderzoeken; 

- _ Alle verslagen van gesprekken, overleggen en vergaderingen die zijn gevoerd in verband met het opstellen 

van de geldende beleidskaders en interne beleidsregels omtrent adresonderzoeken; 

- _ Alle documenten, notities, memo’s, e-mailberichten en interme correspondentie betrekking hebbende op 

zowel het adresonderzoek jegens cliënt alsmede de aanleiding van het opstarten van dit onderzoek, met 

name aangaande de besluitvorming n dit onderzoek en de correspondentie daarvan richting cliënt en 

ondergetekende; 

- _ Alle verslagen van gesprekken, overleggen en vergaderingen die zijn gevoerd in verband met het zowel het 

adresonderzoek jegens cliënt alsmede de aanleiding van het opstarten van dit onderzoek, met name 

aangaande de besluitvorming in dit onderzoek en de correspondentie daarvan richting cliënt en 

ondergetekende; 

- _ Alle adviezen intern dan wel extern en verder alles wat redelijkerwijs betrekking kan hebben op, of van 

belang kan zijn voor een te nemen beslissing in het adresonderzoek jegens cliënt; 

3. Totslot 

Verzocht wordt de doeumenten waar mogelijk digitaal te verstrekken via het volgende e-mailadres: 

info@knadvocaten.nl. Ik verneem gaarne binnen vier weken van u. 

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik 

  (geanonimiseerd)

Kuijpers & Nillesen Advocaten KvK(56960948 

vormt een samenwerkingsverband met R.C. Honig Advocatete Amsterdam KvK5695220! & De Vilder Advocaten KvK34326398. 

Alle diensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende algemene voorwaarden van 

toepassing zijn, welke t raadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd. _ Ï 

Tedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag datin het betrefTende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordtuitgekeerd. 



_ 

Verzonden: Maandag 74 Januart : 

Aan: T 

cc: } 

Onderwerp: RE: voornemen ambtshalve adreswuzvgìng_ (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Geachte B N 

Graag verneem ik wanneer uw collega verwacht te kunnen reageren op mijn verzoek. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

\an: 

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 10:34 

A > 

c E > 

Onderwerp: RE: voornemen ambtshalve adreswijziging n 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Geachte , 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik begrijp uit uw mail dat u binnen een door ons te stellen termijn een zienswijze gaat indienen namens N 

m. 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Mijn colleg: _ehandel( de ambtshalve wijziging van de BRP registratie waarvan hier sprake is en ik 
(geanonimiseerd)

heb haar verzocht te reageren op uw verzoek om een termijn te stellen. 

Aan uw clien:ü een voornemen ambtshalve wijziging toegezonden vanwege het feit dat wij hem 

hebben verzocht aangifte te doen van adreswijziging. í geen aangifte van adreswijziging gedaan 

en gaat dat ook niet doen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Omdat wij uit feiten en omstandigheden, die volgen uit diverse huisbezoeken die aan de adresse_ 
B zijn afgelegd, de overtuiging hebben dat de heer BNniet woonachtig is op het adres waar hij staat 

ingeschreven, maar op nummer Bjs deze procedure gestart. 

Deze overtuiging is gebaseerd op de diverse huisbezoeken en ook op de verklaring van de bewoonster van nummer 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

ten aanzien van onze toezichthouder heeft afgelegd. U kunt de uitgebreide verslaglegging daarvan vinden in de 

rapportages die u zijn toegezonden. 

De rapportages van de bezoeken op 21 mei 2021 en 4 juni 2021 doe ik u bij dezen digitaal toekomen. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

e 

|| 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

z e > 

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 17:24 

Axr: 

c 

Onderwerp: voornemen ambtshalve adreswijzigìng_ 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geachte , 

Ik heb (via een omweg, naar uw bericht in een ongewenste mailbox is beland) kennis genomen van uw bericht. Graag 

zou ik namens client Nen inhoudelijk gemotiveerd standpunt willen innemen in het kader van een in te dienen 

zienswijze. 

(geanonimiseerd)

Voor nu geef ik u aan dat e niet woonachtig is op { maar op | alweer hij ook is ingeschreven. 

Hoewel u mij rapporten van huisbezoeken hebt toegezonden, kan ik uit uw schrijven niet opmaken op basis waarvan u 

meent dat aannemelijk is dat client momenteel woonachtig is oplj in plaats van op N De door u toegezonden zien op 

een aantal maanden geleden. U geeft daarbij aan dat er drie huisbezoeken zijn geweest is 2021 maar ik heb slechts het 

verslag van 1 bezoek aan Bjen 1 bezoek aan J Ik verzoek u vriendelijk zorg te dragen voor het toesturen van de 

overige bezoeken. Ik lees dat er een bezoek was op 21 mei 2021 en 4 juni 2021. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Daarbij is door I. B en ondergetekende reeds kenbaar gemaakt dat client zich niet zal inschrijven op J} daar hij 

daar niet feitelijk woonachtig i. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Ik verzoek u mij na ontvangst van de stukken een termijn van 14 dagen te gunnen een zienswijze kenbaar te maken. 

Ervan uitgaande u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik, 

Met vriendelijke groet, 

Advocaat 

KUIJPERS NILLESEN 

  

Stationsweg 14 

5211 TW 's-Hertogenbosch 

T:073-614 86 64 

F:073-614 64 56 

E: s.vandekamp @knadvocaten.nl 

Kuijpers & Nillesen Advocaten KvKS6960948 vormt een samenwerkingsverband met R.C. Honig Advocate te Amsterdam KUK56952201, De Vilder Advocaten 

KuK34326398. All diensten worden verieend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, welke te raadplegen zjn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd. edere aansprakelijkheid i beperkt 

tothet bedrag datin het betreffende geval door onze beroepsaanspakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico 

DISCLAIMER 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)



De inhoud van dit emailbericht is itsluitend bestemd voor geadresseerde(n} en kan vertrouwelijke informatie bevatten die is beschermd door ons beroepsgeheim. 

Gebruik van de informatie door anderen dan geadresseerde{n) is verboden. In het geval dit emailbericht ten onrechte bij u is gekomen, verzoeken wij u vriendelijk dit 

bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken, niet verder te verspreiden en onmiddelljk contact met ons op te nemen. 

This email ond the information it contains, is for the use of the addressee{s) only and may contain confidentional information which may be protected by our 

professional secrecy. If you ore not the intended recipient, taking any actíon in reliance on the contents of this email is strictly prohibited and may be unlawful. If you 

are not the/an addressee and are in the possession of this email, we request you to destroy the email, not to use the contents or disclose them in any matters to third 

parties ond please to notiy usimmedioteiy. 

\" 

Verzonden: woensdag 29 december 2021 11:44 

Aan: Kuijpers & Nillesen Advocaten - 's-Hertogenbosch <info@knadvocaten.nl> 

c: > 

Onderwerp: voornemen ambtshalve adreswijziging N (geanonimiseerd)

Geachte i . 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De Gemeente Best is voornemens over te gaan tot ambtshalve wijziging van een BRP registratie van uw client N 
(geanonimiseerd)

an _ zal daarom een voornemen ambtshalve wijziging registratie BRP worden toegestuurd. 
De grondslag hiervoor is gelegen in een aantal feiten en omstandigheden die met name hun grondslag vinden in 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

een drietal huisbezoeken dat heeft plaatsgehad in 2021. 

Ik doe u de rapportage daarvan hierbij toekomen. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

Best) 

  

OOOD claimer PAAK 

  
oo 

De informatie die is opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 

Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het 

bericht te vernietigen. 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of werken aan/voor de 

3 

(geanonimiseerd)



gemeente Best zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van toepassing zoals weergegeven op 

www.gemeentebest.nl. Hierin is onder andere vastgelegd dat een overeenkomst pas tot stand komt nadat deze 

schriftelijk is bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan haar heeft bekrachtigd. 

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke 

informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl 

Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons in contact kunt treden vindt u op onze website 

www.gemeentebest.nl 

OOO 

OOD sc|aimer PAK 

De informatie die is opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde{(n). 

Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het 

bericht te vernietigen. 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of werken aan/voor de 

gemeente Best zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van toepassing zoals weergegeven op 

www.gemeentebest.nl. Hierin is onder andere vastgelegd dat een overeenkomst pas tot stand komt nadat deze 

schriftelijk is bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan haar heeft bekrachtigd. 

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke 

informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl 

Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons in contact kunt treden vindt u op onze website 

www.qemeentebest.nl 

OOE 



. 

Van: 

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 17:24 

Aan: | 

cc: T 

Onderwerp: voornemen ambtshalve adreswijziging _ 

Geachte E N , 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ik heb (via een omweg, naar uw bericht in een ongewenste mailbox is beland) kennis genomen van uw bericht. Graag 

zou ik namens client n een inhoudelijk gemotiveerd standpunt willen innemen in het kader van een in te dienen 

zienswijze. 

(geanonimiseerd)

Voor nu geef ik u aan dat B BEniet woonachtig is op B maar op B alweer hij ook is ingeschreven. 

Hoewel u mij rapporten van huisbezoeken hebt toegezonden, kan ik uit uw schrijven niet opmaken op basis waarvan u 

meent dat aannemellijk is dat client momenteel woonachtig is op N in plaats van op B De door u toegezonden zien op 

een aantal maanden geleden. U geeft daarbij aan dat er drie huisbezoeken zijn geweest is 2021 maar ik heb slechts het 

verslag van 1 bezoek aan jen 1 bezoek aan iIk verzoek u vriendelijk zorg te dragen voor het toesturen van de 

overige bezoeken. Ik lees dat er een bezoek was op 21 mei 2021 en 4 juni 2021. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Daarbij is door . B en ondergetekende reeds kenbaar gemaakt dat client zich niet zal inschrijven op JW daar hij 

daar niet feitelijk woonachtig is. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik verzoek u mij na ontvangst van de stukken een termijn van 14 dagen te gunnen een zienswijze kenbaar te maken. 

Ervan uitgaande u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik, 

Met vriendelijke groet, 

Advocaat 

KUIJPERS NILLESEN 

Stationsweg 14 

5211 TW 's-Hertogenbosch 

T:073-614 86 64 

F:073-614 64 56 

E: ! (geanonimiseerd)

Kuijpers & Nillesen Advocaten KvK56960948 vormt een samenwerkingsverband met R.C. Honig Advocate te Amsterdam KUK56952201, De Vilder Advocaten 

KK34326398. Alle diensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, welke te raadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd. ledere aansprakelijkheid is beperkt 

tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico. 

DISCLAIMER 

De inhoud von dit emailbericht is itsluitend bestemd voor geadresseerde{n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten die is beschermd door ons beroepsgeheim. 

Gebruik van de informatie door onderen dan geadresseerde(n) i verboden. In het geval dit emailbericht ten onrechte bij u is gekomer, verzoeken wij u vriendelijk dit 

bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken, niet verder te verspreiden en onmiddelijk contact met ons op te nemen. 

1 

(geanonimiseerd)



This email and the information it contains, s for the use of the addressees) only ond may contain confidentiona! information which moy be protected by our 

professional secrecy. If vou are not the intended recipient, taking any action in relionce on the contents of this email s strictly prohibited and may be uniawful. f you 

ore not the/an addressee and ore in the possession of this email, we request you to destroy the email, not to use the contents or disciose them in any matters to third 

porties and please to notify us immediately. 

Van: 

Verzonden: woensdag 29 december 2021 11:44 

Aan: Kuijpers & Nillesen Advocaten - 's-Hertogenbosch <info@knadvocaten.nl> 

cc: 

Onderwerp: voornemen ambtshalve adreswijziging M (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Geachte B B 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De Gemeente Best is voornemens over te gaan tot ambtshalve wijziging van een BRP registratie van uw client N 

e : n za daarom een voornemen ambtshalve wijziging registratie BRP worden toegestuurd. 

De grondslag hiervoor is gelegen in een aantal feiten en omstandigheden die met name hun grondslag vinden in 

een drietal huisbezoeken dat heeft plaatsgehad in 2021. 

Ik doe u de rapportage daarvan hierbij toekomen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

Best 

  

OE Djsc|aiMer 

De informatie die is opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde{(n). 

Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het 

bericht te vernietigen. 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of werken aan/voor de 

gemeente Best zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van toepassing zoals weergegeven op 

www.gemeenteb: Hierin is onder andere vastgelegd dat een overeenkomst pas tot stand komt nadat deze 
   
  

2 

(geanonimiseerd)



schriftelijk is bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan haar heeft bekrachtigd. 

  

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke 

informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemee st.nl 

Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons in contact kunt treden vindt u op onze website 

www.gemeentebest.nl 

EENSESeNDNDND 

  



  



  

Van: 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 16:51 

Aan: e 
cc: 

Onderwerp: RE: . 

HO 

(geanonimiseerd)

Ik heb het verslag net gelezen, ben het helemaal met julie eers. , e het oog op 

adresonderzoek. 

” 

Groeten, 

c > 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 16:50 

A 

“ 

Onderwerp: N (geanonimiseerd)

Hoi , 

Het huisbezoek die is afgelegd op 16 maart jl. is geen huisbezoek nav het adresonderzoek, maar een controle op 

bevinding van camera's waaruit ook niet blijkt dat Nr daar wel of niet woont. Heb ook Bgevraagd wat haar (geanonimiseerd)

mening hierover is. Wij zijn allebei n overeenstenming da 

  

  

Graag zie ik je reactie,   

Met vriendelijke groeten, 

  

Allround medewerker Burgerzaken 

Best 

|v | £|@/in| 

  
Postbus 50 | 5680 AB Best | Tel, 0499-360312 | 

(geanonimiseerd)



  

    



__ (geanonimiseerd)

Van: n 

Verzonden: woensdag 22 juni 2022 18:02 

h| 

m e 

Re: (geanonimiseerd)  

Ik kan me hierin vinden, ik neem W gelijk even mee in cc. 

Laten we dinsdag goede afspraken maken 

e 

Dank voor het meedenken! 

Groeten, N 

\an: > 

Verzonden: woensdag 22 juni 2022 15:39 

A 

c 

Onderwerp: RE: 

Hoi B 

We hebben net binnen het team veiligheid overleg gehad v 

(geanonimiseerd)

e E | 

De beide adressen waarbinnen deze zaak speelt zijn bij ons bekend E . 

  

  

  

Ik hoor graag of je je daarin kunt vinden en houd me uiteraard aanbevolen voor verdere opmerkingen en vragen. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



: 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 16:51 

Ar: 

cc: > 

Onderwerp: RE: 

Hoi B 

Ik heb het verslag net gelezen, ben het helemaal met jullie eers. > 

(geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 20 juni 2022 16:50 

A: 

c 

Onderwerp: n 
(geanonimiseerd)

Hoi BED, 

Het huisbezoek die is afgelegd op 16 maart j. is geen huisbezoek nav het adresonderzoek, maar een controle op 

bevinding van camera's waaruit ook niet blijkt dat r daar wel of niet woont. Heb ook B gevraagd wat haar (geanonimiseerd)

mening hierover is. Wij zijn allebei in overeenstenming 

  

  

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Allround medewerker Burgerzaken 

  D AB Best | Tel, 0499-360312 | 

(geanonimiseerd)



— 

Van: e 

Verzonden: donderdag 23 juni 2022 10:25 

Aan: 

Onderwerp: RE: afstemmen werkwijze BRP controle 

Hoi N 

Kun je mij laten weten wat het doel is van deze afspraak? Gaat het over B Dan is het slim om ook B uit te 

nodigen. 

(geanonimiseerd)

Groeten, B 

----- Oorspronkelijke afspraak---- 

\ > 

Verzonden: donderdag 23 juni 2022 10:09 

: 

Onderwerp: afstemmen werkwijze BRP controle 

Tijd: dinsdag 28 juni 2022 09:00-09:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Microsoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Meer informatie | Opties voor vergadering 



  

  

  



Van: 

Verzonden: donderdag 23 juni 2022 10:50 

Aan: D 

Onderwerp: RE: afstemmen werkwijze BRP controle 

Graag, dank je! 

\an: 

Verzonden: donderdag 23 juni 2022 10:27 

: 

Onderwerp: RE: afstemmen werkwijze BRP controle 

Hoi , 

Dat klopt inderdaad, met name in dat dossier is het denk ik verstandig de stappen goed af te stemmen en voor te 

bespreken. 

Ik zal haar dan ook uitnodigen. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

Genenr. 

-_ Best) 

  

\" 

Verzonden: donderdag 23 juni 2022 10:25 

A: 

Onderwerp: RE: afstemmen werkwijze BRP controle 

Hoi , 

Kun je mij laten weten wat het doel is van deze afspraak? Gaat het over ? Dan is het slim om ook N uit te 

nodigen. 

(geanonimiseerd)

Groeten, B 

(geanonimiseerd)



"< 

Verzonden: donderdag 23 juni 2022 10:09 

: 

Onderwerp: afstemmen werkwijze BRP controle 

Tijd: dinsdag 28 juni 2022 09:00-09:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Microsoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Meer informatie | Opties voor vergadering 



—_—_— 

Van: L r o r 

Verzonden: maandag 11 juli 2022 16:49 

Aan: O 

E W E E W e 

Onderwerp: Overzicht afspraken adresonderzoek 

Beste BN, 
(geanonimiseerd)

Nogmaals dank voor het constructieve overleg van vanmiddag. 

Onderstaand de gemaakte afspraken op een rij: 

Adresonderzoek, initiatief vanuit Burgerzaken: 

- D geeft adres door 2o zeeft bijN aan wat wanneer nodig is. B kijkt of en wanneer 

een BOA beschikbaar is. 

- _ 'Simpele adressen’ kunnen worden bezocht door sociaal rechercheur en allround medewerker Burgerzaken. 

Nodig: collega van Burgerzaken aanwijzen als toezichthouder 

- D n B sluiten binnenkort een keer aan bij oorafgaand aan dit overleg stuurfg een 

overzicht met adressen naar e 
(geanonimiseerd)

- _ Werkproces adresonderzoek maken, onder andere in opnemen: altijd controle met z’n 2-en 

Adresonderzoek, initiatief vanuit handhaving 

-  Verzoek mailen naar e 07 zeen gembest). (geanonimiseerd)

Op naar een succesvolle samenwerking! 

Groeten EN 



  

  
    



e 

Van: n 

Verzonden: maandag 22 augustus 2022 16:34 

Aan: E 
cc: 1 

Onderwerp: RE: brief antwoord op zienswijze BRP - 

Hoi , 

Wat mij betreft een prima brief, 

Groeten, N 

M 

(geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 15 augustus 2022 07:52 

An: 

| 

e E D E E Emmm 

Onderwerp: brief antwoord op zienswijze BRP 

Beste allen, 

Ik heb een concept brief gemaakt voor de advocaat van B voor wat betreft het voornemen ambtshalve 

wijziging gegevens BRP. 

Kunnen jullie eens kijken of jullie je kunnen vinden in deze brief of dat er misschien nog dingen moeten worden 

aangepast? 

(geanonimiseerd)

Ik hoor het graag. 

Dan is er op 9 augustus 2022 ook nog een brief ontvangen van de advocaat van E. n deze brief stelt de 

advocaat de Gemeente Best aansprakelijk voor schade die B B hebben geleden als gevolg van dit 

verstuurde voornemen. 

Ik heb daarover inmiddels contact gehad met B die voor onze gemeente de aansprakelijkstelingen 

behandelt. 

DE t de gemeente aansprakelijk omdat hij schade zou hebben geleden doordat zijn zorgverzekeraar 

hem zou hebben uitgeschreven als verzekerde met als gevolg dat hij niet meer verzekerd zou zijn 

e z2at er in zijn aansprakelijkstelling vanuit dat de Gemeente Best de zorgverzekeraar zou hebben 

geïnformeerd over het feit dat er een adresonderzoek lopende was en de zorgverzekeraar zou daarop hebben besloten 

hem uit te schrijven. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

N v oo zover ik kan nagaan is er door niemand binnen de Gemeente Best contact 

opgenomen met de zorgverzekeraar van Fn om door te geven dat er een adresonderzoek loopt. B 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Wat het geheel nog vreemder maakt is dat NNN ste!t per november 2021 te zijn uitgeschreven bij zijn 

zorgverzekeraar terwijl het voornemen ambtshalve wijziging van 29 december 2021 is, ruim daarna dus. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

1 

(geanonimiseerd)



Vriendelijke groeten 



e e 

Van: | 

Verzonden: donderdag 14 juli 2022 11:06 

Aan: e 

Onderwerp: RE: Lijst huisbezoeken 

Hoi B 

Bedankt voor je mail. 

Ik heb ondertussen al even overleg gehad met v N 

—? Ik heb hier binnenkort een overleg met hem over, 

(geanonimiseerd)

Ik heb hier overigens ook al even over gesproken met mijn voorganger B Deze gaf aan dat nog geen 

jaar geleden dit adres ook l in onderzoek is geweest inclusief huisbezoek. 

Kun je me aangeven wat de reden is waarom er toen geen beslissing is genomen over de inschrijving/uitschrijving van 

aa rdoor deze nog steeds in onderzoek staat? 
(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

"< 

Verzonden: donderdag 14 juli 2022 10:21 

: 

“ 

Onderwerp: RE: Lijst huisbezoeken 

Hoi . 

Ik heb jullie lijst doorgestuurd naar[Wjen de politie. Deze laatste zal alleen aangeven of je op de locaties rekening moet 

houden met bijzonderheden, Zij geven geen politie-informatie. 

Het is voor nu dan ook niet nodig om aan te sluiten bij ons{Wpverleg. Mocht er uit onze uitvraag iets bijzonders 

komen, dan koppelen we dit direct aan jullie door. Als er een nadere toelichting wenselijk is, dan nodigen we jullie 

alsnog uit. 

Goed? 

Groetjes, 

| 

\ 

Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 09:13 

| 

Onderwerp: Lijst huisbezoeken 
  



Hoi, 

Zoals afgesproken in de bijlage de lijst met adressen. Ik heb er een aantal weggelaten die kan ik waarschijnlijk 

administratief afhandelen. 

Met vriendelijke groeten, 

Allround medewerker Burgerzaken 

Aanw: ma-di-do-vr 

  

(geanonimiseerd)



_ 

Van: P 

Verzonden: maandag 18 juli 2022 14:31 

Aan: a 

Onderwerp: data en tijden overleg 

HE 

Zoals beloofd hierbij de voorkeurstijden voor ons overleg inzake EN 

Bs er volgende week maandag en dinsdag voor het laatst dus misschien handig als een van die dagen op de 

volgende tijden lukt; 

(geanonimiseerd)

Maandag 25-7tussen 12.30 en 14.00 uur 

16.00 en 17.00 uur 

of 

Dinsdag 26-7 tussen  9.00 en 11.00 uur 

12.00 en 13.00 uur 

14.30 en 17.00 uur 

Met vriendelijke groet, 

Sociaal Rechercheur 

©in| Best) 
Gemeente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Tel 14 0499 | 

  

(geanonimiseerd)



  

  



  

Van: D 

Verzonden: 

woensdag 29 december 2021 11:31 

Aan: 

Bijlagen: Voornemen (53}1 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dir is het voornemen dat ik wil gaan versturen. 

Als je nog opmerkingen of aanvullingen hierover hebt dan hoor ik deze graag. 

Ik ben er morgen en vrijdag de hele dag!! 

Alvast bedankt voor je medewerking. 

Groet, 

n 



  

    



Best) 

Dorpspien2 

Postbus 50 

56804B Best 

Te: 140499 

m. e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

nlo@gemeendestnl 

r worw gemeemeber n 
IBAN: NLOSBNGH0285001.051 

(geanonimiseerd)

Bow or:NLOOI9R623 8D 

     

KACnr: 17273055 

Best, 29-12-2021 

Onderwerp: Adresonderzoek 

Beste N 

U staat n de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven aan de r zijn er een drietal 

huisbezoeken geweest waaruit blijkt dat u woonachtig bent aan de idens het laatste 

huisbezoek van 6 juli j. in combinatie met het huisbezoek op nummer ten en omstandigheden 

waargenomen en deze rechtvaardigen de conclusie dat uw hoofdverblijf is op m niet op nr. B 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

U bent verplicht om uw verhuizing binnen 5 dagen schriftelijk te melden bij de gemeente, Tot op heden hebben wij 

nog geen adreswijziging van u ontvangen, 

Wij vragen u daarom zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van deze brief, 

aangifte te doen b de afdeling Burgerzaken. U kunt dIt digitaal via onze website. waw.gemeentebest.nl of het 

formulier ‘Aangifte van verhuizing' volledig ingevuld en ondertekend, met een kopie van uw legitimatiebewijs, 

te zenden naar afdeling Burgerzaken van de gemeente Best. 

Als wij van u geen aangifte van adreswijziging ontvangen, hebben wij het voornemen u ambtshalve in de 

Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen aan het ac n (2rtikel 2.60 d d. Wet 

BRP). 

U kunt uw zienswijze kenbaar maken bij de afdeling Gemeentewinkel, Burgerzaken, Maar u kunt uw zienswijze ook 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

per brief sturen, gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. van de afdelingsmanager 

Gemeentewinkel, Postbus 50, 5680 AB Best. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Best, 

namens dezen, 

Medewerker Adresonderzoeken 



  
  



_ 

Van: n 

Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 15:20 

Aan: | 

Onderwerp: RE: voornemen ambtshalve adreswijziging B 

HO 

(geanonimiseerd)

Ik snap het even niet (ben een leek...) 

Ik heb het voornemen op 29 jan gestuurd. Besluit en ambtshalve inschrijving op 6A wordt 4 weken later verstuurd. Dat 

is volgende week. Hierop kan hij dan toch bezwaar maken? 

Dien ik nu dan aan de advocaat een email te sturen dat ze haar zienswijze n.a.v. het voornemen binnen 14 dagen kan 

geven. En dan. dien ik dan te wachten met mijn besluit? 

Hoe pak ik zoiets aan? 

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

  

van: 

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 08:15 

A 

Onderwerp: FW: voornemen ambtshalve adreswijziging N (geanonimiseerd)

HO 

Naar aanleiding van de onderstaande mail van de advocaat van ! ik haar een antwoord sturen op haar vraag 

naar de rapportages van de huisbezoeken. 

Als jij haar een termijn van 14 dagen wilt geven voor het indienen van een zienswijze? Wat mij betreft kan dat gewoon 

digitaal. 

(geanonimiseerd)

Als je nog vragen hebt dan beantwoord ik ze graag. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

(geanonimiseerd)



  Gemeente Best | Dorpsplein 2 50 | S6BOAB Best | Tel. 140499 | 

2 > 

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 17:24 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

A 

: 

Onderwerp: voornemen ambtshalve adreswijziging N (geanonimiseerd)

Geachte 

Ik heb (via een omweg, naar uw bericht in een ongewenste mailbox is beland) kennis genomen van uw bericht. Graag 

zou ik namens client B een inhoudelijk gemotiveerd standpunt willen innemen in het kader van een in te dienen 

zienswijze 

(geanonimiseerd)

Voor nu geef ik u aan dat B B niet woonachtig is op B maar op B alweer hij ook is ingeschreven. 

Hoewel u mij rapporten van huisbezoeken hebt toegezonden, kan ik uit uw schrijven niet opmaken op basis waarvan U 

meent dat aannemellijk is dat client momenteel woonachtig is op JJ in plaats van op . De door u toegezonden zien op 

een aantal maanden geleden. U geeft daarbij aan dat er drie huisbezoeken zijn geweest is 2021 maar ik heb slechts het 

verslag van 1 bezoek aan } en 1 bezoek aan W Ik verzoek u vriendelijk zorg te dragen voor het toesturen van de 

overige bezoeken. Ik lees dat er een bezoek was op 21 mei 2021 en 4 juni 2021. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Daarbij is door I. B en ondergetekende reeds kenbaar gemaakt dat client zich niet zal inschrijven op J daar hij 

daar niet feitelijk woonachtig is. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik verzoek u mij na ontvangst van de stukken een termijn van 14 dagen te gunnen een zienswijze kenbaar te maken. 

Ervan uitgaande u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik, 

Met vriendelijke groet, 

Advocaat 

KUIJPERS NILL 

  

Stationsweg 14 

5211 TW 's-Hertogenbosch 

T:073-614 86 64 

F:073-614 64 56 

c (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



Kuijpers & Nillesen Advocaten KVK56960948 vormit een samenwerkingsverband met NNN Advocate te Amsterdam KvKS6952201, De Viider Advocaten 

KvK34326398. Alle diensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, welke te raadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd ledere aansprakelijkheid is beperkt 

tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico. 

(geanonimiseerd)

DISCLAIMER 

De inhoud van dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor geodresseerde(n} en kan vertrouwelijke informatie bevatten die ís beschermd door ons beroepsgeheim. 

Gebruik von de informatie door anderen don geadresseerde{n) s verboden. n het geval dit emailbericht ten onrechte bij u is gekomen, verzoeken wij u vriendelijk dit 

berict te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken, niet verder te verspreiden en onmiddelijk contact met ons op te nemen. 

This email ond the information it contoins,isfor the use of the addressee{s) only and may contain confidentional information which may be protected by our 

professional secrecy. f you are not the intended recipient taking any action in relionce on the contents of this email s strictly prohibited ond may be unlowful. If you 

are not the/an addressee and are in the passessíon of this email, we request you to destroy the email, not to use the contents or disclose them in any matters t0 third 

porties and please to notify us immediately. 

n 

Verzonden: woensdag 29 december 2021 11:44 

Aan: B & B Advocaten - 's-Hertogenbosch - 

C > 

Onderwerp: voornemen ambtshalve adreswijziging n 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geachte B M. 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De Gemeente Best is voornemens over te gaan tot ambtshalve wijziging van een BRP registratie van uw client r J 

. e S O aam een voornemen ambtshalve wijziging registratie BRP worden toegestuurd. 

De grondslag hiervoor is gelegen in een aantal feiten en omstandigheden die met name hun grondslag vinden in 

een drietal huisbezoeken dat heeft plaatsgehad in 2021. 

Ik doe u de rapportage daarvan hierbij toekomen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

Best 

Gemeente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Te, 140499 | 

  

(geanonimiseerd)



OOE jsc|aime 

De informatie die is opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 

Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het 

bericht te vernietigen. 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of werken aan/voor de 

gemeente Best zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van toepassing zoals weergegeven op 

www.qemeentebest.nl. Hierin is onder andere vastgelegd dat een overeenkomst pas tot stand komt nadat deze 

schriftelijk is bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan haar heeft bekrachtigd. 

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke 

informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl 

Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons in contact kunt treden vindt u op onze website 

www.qemeentebest.nl 

ENESNSENESESSSSEENEESSEESSSSENNSSNDDES 



— 
  

Van: 

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 12:05 

Aan: P ] 

Onderwerp: RE: voornemen ambtshalve adreswijziging - 

m 

(geanonimiseerd)

Heb jij voorbeeld voor me? © 

Ik ben heel druk met de verkiezingen momenteel en heb weinig tijd om me hierin te verdiepen… 

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

rpsplein 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Tel. 14 0499 | 

  

Van: 

Verzonden: maandag 24 januari 2022 10:02 

Aan: 

Onderwerp: RE: voornemen ambtshalve adreswijziging (geanonimiseerd)

  

  

Hoi B 

Dat klopt, als je een voornemen hebt gestuurd voor een besluit waarmee degene aan wie het voornemen gericht is, het 

naar verwachting niet eens is, moet je hem in de gelegenheid stellen zijn visie te geven. 

Daarom die termijn van 14 dagen waarbinnen hij zijn mening kan geven. Daarna kun je dan het definitieve besluit 

maken waarin je aangeeft waarom zijn mening je wel/niet (wat van toepassing is) aanleiding geeft om het besluit wel of 

niet aan te passen ten opzichte van het voornemen. 

Weet je zo voldoende? Anders vraag maar hoor. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

(geanonimiseerd)



  

\ 

Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 15:20 

Aan: 

D e e e o w 

Onderwerp: RE: voornemen ambtshalve adreswijziging /. N 
(geanonimiseerd)

Hoi B 

Ik snap het even niet (ben een leek..) 

Ik heb het voornemen op 29 jan gestuurd. Besluit en ambtshalve inschrijving op 6A wordt 4 weken later verstuurd. Dat 

is volgende week., Hierop kan hij dan toch bezwaar maken? 

Dien ik nu dan aan de advocaat een email te sturen dat ze haar zienswijze n.a.v. het voornemen binnen 14 dagen kan 

geven. En dan. dien ik dan te wachten met mijn besluit? 

Hoe pak ik zoiets aan? 

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

50 | 5680 AB Best | Tel. 14 0499 

  

2 > 

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 08:15 

: 

Onderwerp: FW: voornemen ambtshalve adreswijziging N (geanonimiseerd)

Hoi N 

Naar aanleiding van de onderstaande mail van de advocaat van ! ik haar een antwoord sturen op haar vraag 

naar de rapportages van de huisbezoeken. 

aar een termijn van 14 dagen wilt geven voor het indienen van een zienswijze? Wat mij betreft kan dat gewoon 

digitaal. 

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)



Als je nog vragen hebt dan beantwoord ik ze graag. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

Best) 

  

Gemeente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Te!. 14 0499 

  

van: S > 

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 17:24 

Aar: 

c 

Onderwerp: voornemen ambtshalve adreswijziging n 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geachte , 

Ik heb (via een omweg, naar uw bericht in een ongewenste mailbox is beland) kennis genomen van uw bericht. Graag 

zou ik namens client Bpen inhoudelijk gemotiveerd standpunt willen innemen in het kader van een in te dienen 

zienswijze. 

(geanonimiseerd)

Voor nu geef ik u aan dat E Bn niet woonachtig is oplij maar opl alweer hij ook is ingeschreven. 

Hoewel u mij rapporten van huisbezoeken hebt toegezonden, kan ik uit uw schrijven niet opmaken op basis waarvan u 

meent dat aannemelijk is dat client momenteel woonachtig is op]l in plaats van op M. De door u toegezonden zien op 

een aantal maanden geleden. U geeft daarbij aan dat er drie huisbezoeken zijn geweest is 2021 maar ik heb slechts het 

verslag van 1 bezoek aan Bien 1 bezoek aan B Ik verzoek u vriendelijk zorg te dragen voor het toesturen van de 

overige bezoeken. Ik lees dat er een bezoek was op 21 mei 2021 en 4 juni 2021. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Daarbij is door W. B en ondergetekende reeds kenbaar gemaakt dat client zich niet zal inschrijven op , daar hij 

daar niet feitelijk woonachtig is. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik verzoek u mij na ontvangst van de stukken een termijn van 14 dagen te gunnen een zienswijze kenbaar te maken. 

Ervan uitgaande u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik, 

Met vriendelijke groet, 

Advocaat 

(geanonimiseerd)



  

KUIJPERS NILLESE 

advo   

Stationsweg 14 

5211 TW 's-Hertogenbosch 

7:073-614 86 64 

F:073-614 64 56 

Kuijpers & Nillesen Advocaten KVK56960948 vormt een samenwerkingsverband met R.C. Honig Advocate te Amsterdam KyK56952201, De Vilder Advocaten 

KyK34326398. Alle diensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, welke te raadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd. Iedere aansprakelijkheid is beperkt 

tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico. 

  

DISCLAIMER 

De inhoud van dt emailbericht i uitsluitend bestemd voor geadresseerde{n} n kan vertrouwelijke informatie bevatten di i beschermd door ons beroepsgeheim. 

Gebruik van de informatie door anderen dan geadresseerde(n} s verboden. In het geval dt emailbericht ten onrechte bij uis gekomen, verzoeken wij u vriendelijk dit 

bericht te vernietigen, de inhoud niette gebruiken, niet verder te verspreiden en onmiddellijk contact met ons op te nemen. 

This emoil ond the information ít contains, is for the use of the addressee(s) only ond may contain confidentional information which may be protected by our 

professional secrecy. If you are not the intended recipient, taking any oction in reliance on the contents of thís emai s strictiy prohibited and may be unlawful. I you 

are not the/an addressee and are n the possesson of this email, we request yow to destroy the email, not to use the contents or discose them in any matters to third 

porties and please to notify us immediately. 

\2n: 

Verzonden: woensdag 29 december 2021 11:44 

Aan: B & B Advocaten - 's-Hertogenbosch - 

c 

Onderwerp: voornemen ambtshalve adreswijziging n 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geachte B ME 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De Gemeente Best is voornemens over te gaan tot ambtshalve wijziging van een BRP registratie van uw client E. 

. n : B 22 daarom een voornemen ambtshalve wijziging registratie BRP worden toegestuurd. 

De grondslag hiervoor is gelegen in een aantal feiten en omstandigheden die met name hun grondslag vinden in 

een drietal huisbezoeken dat heeft plaatsgehad in 2021. 

Ik doe u de rapportage daarvan hierbij toekomen. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

(geanonimiseerd)



C 

Best) 

     
iemeente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Tel. 14 0499 

EE D c|aIMer EE 

De informatie die is opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde{n). 

Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het 

bericht te vernietigen. 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of werken aan/voor de 

gemeente Best zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van toepassing zoals weergegeven op 

www.qemeentebest.nl. Hierin is onder andere vastgelegd dat een overeenkomst pas tot stand komt nadat deze 

schriftelijk is bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan haar heeft bekrachtigd. 

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke 

informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl 

Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons in contact kunt treden vindt u op onze website 

www.qemeentebest.nl 

E NEEETEEONNSEEEEEESNSOSEENSSSDDDDDDSDEDS 



  

  

  



  

Van: 

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 15:51 

Aan: | 

Onderwerp: RE: voornemen invorderingsbesluit (2) 

DANKI!! 

Heb zojuist de email verstuurd. 

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

Best 

[y| £/9/in| 

Best 

  

Van: 

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 12:16 

Aan: 

Onderwerp: voornemen invorderingsbesluit (2) 

  

  

HO 

Ik heb een voorbeeld voor je. Als je deze ombouwt naar de regelgeving van de BRP kun je hem wel gebruiken om een 

termijn van 14 dagen te geven. 

Succes! 

Met vriendelijke groeten 

(geanonimiseerd)



  

    



  

Van: 

Verzonden: woensdag 9 februari 2022 08:51 

Aan: 

Onderwerp: FW:J.RH. - zienswijze ambtshalve wijziging BRP 

Bijlagen: Zienswijze BRP vz 080222.pdf 

E 

Ter info.… 

(geanonimiseerd)

Ik hoor graag van je als het besluit en inschrijving op 6a moet doorgaan. 

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

Best 

    

  

2 E > 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 17:42 

: 

cc: B & B Advocaten - 's-Hertogenbosch > 

Onderwerp:_ zienswijze ambtshalve wijziging BRP 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geachte , 

Bijgaand de zienswijze namens N . 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Ervan uitgaande u hiermee vooralsnog afdoende te hebben geinformeerd, verblijf ik. 

Met vriendelijke groet, 

Advocaat 

  

KUIJPERS NILLESE 

Stationsweg 14 

5211 TW 's-Hertogenbosch 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



T:073-614 86 64 

F:073-614 64 56 

E 

Kuijpers & B Advocaten KUKS696094B vormt een samenwerkingsverband met R.C. Honig Advocate te Amsterdam KyK56952201, De Vilder Advocaten 

KvK34326398. Alle diensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, welke te raadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd. ledere aansprakelijkheid is beperkt 

tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, 

(geanonimiseerd)

  

DISCLAIMER 

De inhoud van dit emailbericht i uitsluitend bested voor geadresseerde{n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten die is beschermd door ons beroepsgeheim. 

Gebruik van de informatie door anderen don geadresseerde(n) i verboden. In het geval dit emaïlbericht ten onrechte bij u is gekomen, verzoeken wij u vriendelijk dit 

bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken, niet verder te verspreiden en onmiddellijk contact met ons op te nemen. 

This email ond the information it contains, s for the use of the addressee(s) only and may contaín confidentíonal information which may be protected by our 

professional secrecy. If yow are not the intended recipient, taking any action n relionce o the contents of his email s stríctiy prohibited and moy be unlowful. f you 

are not the/an addressee and are in the possession ofthis email, we request you to destroy the email not to use the contents ordisclose them in any matters to third 

parties and please to notify us mmediately 

(geanonimiseerd)



KUIJPERS NILLESEN 

  

   

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

advocaten 

m. J-H.L.C.M. Kuijpers * 

E MAW. Nillesen 

mov, W M.A.C. de Vilder * 

e g e i Burgemeester en wethouders van Best 

m. 00 Postbus 50 

j.H. van de Kamp 5680 AB Best 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    k M.A. Prins 

m. V. Poelmeijer * 

B 7 T. Mustafazade * 
(geanonimiseerd)

: 

1. mr. W.S. Skempes* 

EE SA.C de Ridder 

Juridisch medewerksters 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

info@hnadrocaten.nl 

w Auijpersnillesen.nl 

’s-Hertogenbosch 

Staionsweg 14, 5211 TW 

Tel:073-6148664 

Fax: 073-614 64 56 

  

Amsterdam * 

Falckstraat 14, 1017 VW 

Tel:020- 4202042 

Fae: 020 -62368 36 

‘s-Hertogenbosch, 8 februari 2022 

  

Inzake S 7i ijze aonbtshalve wijziging BRP 

Uw kenmerk j niet bekend 

Ons kenmerk 20211827 

Geachte B , 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Namens cliënt, E E. zcborcn op B <ic: ik hierbij cen zienswijze in egen het (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

voornemen van het College van burgemeester en wethouders (hierna: het college) tot ambtshalve wijziging van zijn 

adres in de Basisregistratie Personen (hierbij BRP), 

L Inleiding 

Het college heeft bij brief met dagtekening 29 december 2021 [bijlage 1 te kenbaar gemaakt van plan is om het 

adres van cliënt zoals dat in de BRP is opgenomen, te wijzigingen. Cliënt staat ingeschreven en is woonachtig aan 

(geanonimiseerd)

c e 10 n hct college heeft het voornemen dit te wijzigingen n 

| 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Aanleiding voor dit voornemen is gelegen in een aantal huisbezoeken die hebben plaatsgevonden op 21 meï 2021, 

4 juni 2021 en 6 juli 2021. Hieruit zou het college en de toezichthouders de conclusie hebben getrokken dat cliënt 

niet op nr. 10 woont, maar op nr. 64 

Cliënt kan zich niet verenigen met de voorgenomen ambtshalve wijziging. Hij benadrukt ten stelligste dat hij 

weldegelijk woont op nr. 10 en meent dat het college er niet n is geslaagd gemotiveerd aannemelijk te maken dat 

hij woonachtig zou zijn op nr. 6a. 

Namens client wordt dan ook verzocht af te zien van de ambtshalve wijziging op grond van artikel 60 lid 4 Wet 

BRP. 

Kuipers & Nillesen Advoeaten KvK 5696048 

vormt een samenwerkingsverbend met R C. Honig Advoeatete Amsterdam K0K'56952201 & De Vilder Advocaten Kvk 3432698 

Alle iensten worden vrleend op basis van cen overeenkomst aa opdracht e het betrefTende kantoor, waarop de bij dt kantoor bchorende algemene voorwaarden van 

oepassing zjn weke e raadplegen zjn via de website n op verzoek kumnen worden roegestuurd 

Nedere aansprakelijkheid s beert t het bedrag at n e beroffende geval door onze beroepsaansprakelijkhidsverzekerng word vtgekeerd 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



KUIJPERS NILLESEN 

advocaten 
  

  ing en beginselen van beh k bestuur   2. Zorgvuldigheid bestuitvo: 

Client meent allereerst dat door / namens het college onzorgvuldig is gehandeld bij het kennelijke adresonderzoek 

en de verschillende huisbezoeken die hebben plaatsgevonden. Uit het toegezonden voornemen blijkt niet welke 

aanleiding er is voor het onderzoek en wanneer het onderzoek feitelijk s opgestart, en derhalve kan niet worden 

vastgesteld dat er sprake is geweest van een rechtmatig opgestart adresonderzoek. Dit blijkt overigens ook niet uit 

de verslagen van de huisbezoeken. 

Bovendien blijkt niet dat er een wettelijke grondslag n dit verband bestond voor de huisbezoeken zoals deze hebben 

plaatsgehad in mei, juni en juli 202 . Voort het betreden van een woning is een machtiging nodig en deze machtiging 

is bovendien niet getoond en of bij bij de stukken gevoegd. 

Daarenboven meent client dat toezichthouders voor zover er een bevoegdheid bestond, telkens hun bevoegdheid te 

buiten zijn gegaan, bijvoorbeeld door daadwerkelijk in de woning te zoeken (doorzoeken), poststukken te bekijken 

n te fotograferen zonder dat hiervoor toestemming is gegeven. 

Wat voorts bevreemd is dat het bezoek van 21 mei 2021 en 4 juni 2021 niet in verband met een adresonderzoek was, 

maar Ín verbad met de Wet aanpak woonoverlast. Het doel van het bezoek van 4 juni was het vaststellen in hoeverre 

er sprake was van rechtmatig gebruik van camera’s. Het feit dat deze (niet recente) huisbezoeken nu worden 

aangchaald in het kader van kennelijke twijfels omtrent het adres van client riekt naar misbruik van bevoegdheid als 

bedoeld in artikel 3:3 Awb. Indien men op dat moment bezig zou zijn met een adresonderzoek had dit uitdrukkelijk 

kenbaar dienen te worden gemaakt. 

Door deze handelswijze meent elient dat het voorgenomen besluit in strijd is met de beginselen van behoorlijk 

bestuur en daarmee de besluitvorming niet als zorgvuldig is aan te merken. 

3. Adres client 

Er kan niet worden geconcludeerd dat cliënt woonachtig is op nr.en niet op nr. B Hoewel Niets uit deze 

verslagen rechtvaardigt immers de stelling dat cliënt woonachtig is op j bekent is dat client eerder woonachtig is 

geweest op nr. Wijen dat zijn ex-partner en kinderen daar nog steeds woonachtig zijn. Client is- ondanks de breuk 

met de moeder van zijn kinderen, D. BRBmet regelmaat in de woning vanwege de verzorging van de kinderen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Naar aanleiding van de bevindingen van de toezichthouder zoals benoemd in de verslagen wenst client het volgende 

op te merken. 

   
Cliënt heeft zoals gezegd samen met zijn ex-partner, y , twee kinderen die woonachtig zijn bij 

op nr . Dát cliënt op het moment van de drie huisbezoeken werd aangetroffen in de woning op 

nr, 6a hangt samen met het feit dat zijn kinderen hier woonachtig zijn. De omgang tussen cliënt en zijn ex-partner 

is, ondanks de scheiding, gelukkig zeer goed en het is aldus juist in het belang van de kinderen dat hij zich af en toe 

in de woning op nrBWijbevindt. Hij helpt mee in de verzorging, schoolgang en algehele ondersteuning en opvoeding 

van zijn kinderen. Voor de kinderen is voorts van belang dat hun basis zo stabiel mogelijk is. Er is de afgelopen paar 

jaar veel gebeurd en dit maakt dat client en WE hebben besloten zich in te spannen voor hun kinderen een 

zo stabiel mogelijke gezinssituatie te creëren. De familiefoto's die n het huis hangen ondersteunen deze werkwij 

Client heeft er bovendien voor gekozen dicht in de buurt te gaan wonen om het voor de kinderen zo makkelijk 

mogelijk te maken 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

In het verslag van het huisbezoek d.d. 6 juli 2021 wordt gesteld dat cliënt “alle dagen voor dag en dauw aanwezig 

was”. De huisbezoeken vonden elk op doordeweekse dagen rond 8:30/9:00 ’s ochtends plaats. Het is volkomen 

normaal om met twee jonge kinderen op dit tijdstip wakker te zijn om voor je kinderen te zorgen, mede indachtig de 

schoolgang. Dat cliënt bij alle huisbezoeken in de ochtend aanwezig was bij zijn kinderen op r rechtvaardigt 

niet de conclusie dat eliënt ook daadwerkelijk woont op 6a. 

(geanonimiseerd)

Kuijers & Nillesen Advocaten KvKS6360948 

vormt en samenwerkingsverband met RC Honig Advoeste rdam KK 36952201 & De Vilder Advocaten KK 1320195 

Alle diensten worden vereend op basis van een overeenkonst van opdracht e het betrfTende kantoor, waarop de bij da kantoor beforende aigernene voorwaarden van 

oepassing ijn, weke I tuadplegenzij vn de websit en op verzoek kunnen worden toegestuurd 

edere annaprakelijkheid s beperk ot t bedrag da n t betrtTende geval oor onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordtuitgekeerd 

     



KUI_]PERS NILLESEN 

t 

Ten aanzien van de bevindingen van het huisbezoek op 6 juli 21 wenst client het volgende op te merken. 

Zoals hierboven aangegeven woont B : op n N met haar twee kinderen, waaronder één zoon van 13 

jaar oud. De aangetroffen verzorgingsproducten zijn van hem. B N gebruikt trouwens zelf ook 

‘mannen’ deodorant in verband met haar intensieve werk, deze deodorant is namelijk sterker en beschermt beter. 

Ook de kleding die is aangetroffen is van de zoon van en van haarzelf. Het gaat voornamelijk om 

unisex trainingspakken, die zij ook draagt. Daarbij komt het feit dat de zorg voor haar oudere vader 

op zich draagt en daarom ook geregeld kleding van hem wast, waardoor er kleding van hem bij haar thuis ligt. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
  

  

  

Voorts dient te worden vermeld dat N os stceds een bepaalde rol heeft in de verzorging van cliënt. 

Cliënt is namelijk in een ongeluk een deel van zijn linkerarm verloren en kan zichzelf daardoor erg lastig zelf wassen 

en verzorgen. Deze stomp aan zijn linkerarm moet goed verzorgt worden, hetgeen B voor ciënt doet. 

Dit verklaart waarom er (ook) medicijnen van cliënt zijn aangetroffen op nr. . Ook draagt mm met 

regelmaat zorg voor de was (kleding) van cliënt, hetgeen tamelijk lastig is om te doen met slechts één arm, evenals 

dat zij dit voor haar vader doet. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Omtrent het huisbezoek dat i afgelegd op nr. B} wordt het volgende overwogen. E < 

wie cliënt samen woonachtig is op nr, N heeft cen verklaring afgeleid ten overstaande van de toezichthouders. Op 

de vraag wie er in haar woning woonachtig zijn, antwoorde zij dat ze hier met haar zoon, dochter en 

woont. Zij heeft verklaard dat cliënt het gedeelte op zolder gebruikt o1m te slapen en zijn persoonlijke spullen op te 

bergen, Dat cliënt in de avond naar huis zo komen en in de ochtend weer weg zou gaan, maakt niet dat hij niet meer 

woonachtig zou zijn op nr. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

In dit verband wordt gewezen op de uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 27 juni 2018 

(ECLI:NL:RBGEL:2018:2840), waarin de rechtbank overweegt dat het college aannemelijk dient te maken dat de 

betrokkene op een ander adres woont. Twijfel over de juistheid van inschrijving in de BRP is daarvoor niet 

voldoende. Voorts overweegt de rechtbank dat het feit dat de betrokkene niet wordt aangetroffen op de woning 

waarop hij staat ingeschreven, niet hoeft te betekenen dat hij dus woonachtig is op het andere adres, Betrokkene 

heeft verklaard dat hij veel op het andere adres komt omdat zijn ex-partner en zijn kinderen hier wonen. Dit maakt 

volgens de rechtbank evenmin dat eiser daar dus ook woonachtig was. 

In het onderhavige geval is sprake van een soortgelijke situatie als in dit arrest en is door de toezichthouders niet 

voldoende aannemelijk gemaakt dat cliënt woonachtig is op nr: (geanonimiseerd)

Ook dient meegewogen te worden dat op 29 december 2021 het voornemen tot ambtshalve wijziging kenbaar is 

gemaakt naar aanleiding van een huisbezoek van 6 maanden daarvoor. Het bestaan van twijfels op basis van deze 

verouderde informatie op 29 december 2021 is in zijn geheel niet te rechtvaardigden en zou reeds op zichzelf grond 

moeten zijn om hier vanaf te zien, 

Samengevat zijn de bevindingen zoals deze zijn gedaan in het kader van de drie huisbezoeken absoluut niet 

voldoende om de stelling te rechtvaardigen dat cliënt woonachtig is op nr. 6a. Het huisbezoek dat heeft 

plaatsgevonden op nr. Bieeft onvoldoende onderbouwing dat cliënt daar niet woonachtig zow zijn. Het voornemen 

tot ambtshalve wijziging van het BRP is aldus onvoldoende zorgvuldig gemotiveerd en het staat niet zonder twijfel 

vast dat cliënt woonachtig is op nr. 6a. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   

26398 

Igemene voorwaarden van 

  

rdam KrK36952201 & De Vilder Advocaten KoK!: 

waarop de bij da kanloorbeorend 

unnen worden oegestuurd 

eidsverzekering wordt uigekeerd 

vornteen samenwerkingsverband met R.C. lonig 

Alle iensten worden vrleend op basis van een overe 

toepasing zijn 

Vedere aansprakelijkheid i beperk 

    

   

   

    

(geanonimiseerd)



s N (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

advocaten 
  

3. Conclusie 

   Concluderend meent ondergetekende dat niet in redelijkheid tot de ambtshalve wij 

cliënt worden gekomen. Aldus wordt verzocht om af te zien van toepassing van deze ambtshalve bevoegdheid. 

Graag van u vernemend, verblijf k, 

  (geanonimiseerd)

uijpes & N Advocsen KoK56360248 

r n omeweigeend e a A A SRIEBSI01 & DeVdesAdvcen KYI4D2B 

A insten worde v a B a e overenkoms van opirch met t betrfend krtoo, waarop d i da kantoorbehorende algemene voorwarden van 

e z welke e adplgen i va de webste e o vrzoc Kuaen wordentoegesturd 

Neder anspekelijeid ' beper e e bedag G n t b o dor z eroepsaanprkelijkheid:verskeing wort agekeerd 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



KUIJPERS NILLESEN 

advocaten e 

BIJLAGE 1 



- & -1 Advocaten - 's-Hertogenbosch (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Van: Advocaten - 's-Hertogenbosch (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: ber 2021 11:57 

Onderwerp: tshalve adreswijziging 

6 juli 2021.doex; verklaring 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

Bijlagen: Rapportage bevindingen binnentreden We 

Van: 

Verzonden: woensdag 29 december 2021 11:44 

Aan: B & B Advocaten - 's-Hertogenbosch > 

C est> 

Onderwerp: voornemen ambtshalve adreswijziging N 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geachte B MEN, 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De Gemeente Best is voornemens over te gaan tot ambtshalve wijziging van een BRP registratie van uw client e 
(geanonimiseerd)

D . a B ! daarom een voornemen ambtshalve wijziging registratie BRP worden 

toegestuurd. 

De grondslag hiervoor is gelegen in een aantal feiten en omstandigheden die met name hun grondslag vinden in 

een drietal huisbezoeken dat heeft plaatsgehad in 2021. 

Ik doe u de rapportage daarvan hierbij toekomen. 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

  

= e Dijsc|aimert n 

De informatie die is opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde{n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover 

te informeren en het bericht te vernietigen. 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of werken 

aan/voor de gemeente Best zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van toepassing zoals 

weergegeven op www.gemeentebest.nl. Hierin is onder andere vostgelegd dat een overeenkomst pas tot stand komt 

nadat deze schriftelijk is bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan haar heeft bekrachtigd.   

(geanonimiseerd)



Om vellig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u 

vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van 

https://bestand.gemeentebest.nl 

Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons in contact kunt treden vindt u op onze website 

www.qgemeentebest.nl 

o 00000 

  

  nanskanenanessensssennnn 
  
“ 





E 

Van: | 

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 13:53 

Aan: }| 

Onderwerp: andere functie N 

Bijlagen: Zienswijze BRP vz 080222.pdf 

Hallo B 

Hierbij informeer ik je dat ik per 1 april een andere functie heb binnen de gemeente Best. 

Ik ga Burgerzaken verlaten voor N 

Volgende week heb ik vakantie. 

Ik ben mijn e-mails aan het bijwerken en kom onderstaand zienswijze tegen. 

Het besluit is nog niet verstuurd want was nog in afwachting van jouw bericht om hem ambtshalve uit te schrijven. 

Mocht je meer informatie hebben dan kun je contact opnemen met de collega's van Burgerzaken. 

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

  

\" > 

Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 17:42 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

A 

Cc: B & B Advocaten -'s-Hertogenbosch > 

Onderwerp: n - zienswijze ambtshalve wijziging BRP (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Geachte B \W. 

Bijgaand de zienswijze namens N . 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Ervan uitgaande u hiermee vooralsnog afdoende te hebben geinformeerd, verblijf ik. 

Met vriendelijke groet, 

Advocaat 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



KUIJPERS NILLESEN 

Stationsweg 14 

5211 TW's-Hertogenbosch 

73-614 86 64 

F:073-614 64 56 

E: s.vandekamp @knadvocaten.nl 

  

B & itesen Advocaten KVKS6960948 vormt een samenwerkingsverband met .C Honig Adwocate te Amsterdam KUK56952201, De Vilder Advocaten 

KvK34326398. Alle diensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, welke te raadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd. Iedere aansprakelijkheid is beperkt 

tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico. 

(geanonimiseerd)

DISCLAIMER 

De inhoud van dit emailbericht i uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kon vertrouwelijke informatie bevatten die is beschermd door ons beroepsgeheim, 

Gebruik van de informatie door anderen dan geadresseerde{n)} is verboden. In het geval dt emailbericht ten onrechte bij u is gekomen, verzoeken wij u vriendelijk dt 

bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken, niet verder te verspreiden en onmiddellijk contact met ons op te nemen. 

This emaïl ond the information t contains, i for the use of the addressee(s) only and may contaín confidentional information which may be protected by our 

professional secrecy. If yow are not the intended recipient, taking any actíon n reliance o the contents of this emait s strctly prohibited and may be unlowful. If you 

re not the/an addressee ond are in the possession of this emaïl, we request you to destroy the emoïl, not to use the contents or disclose them in any matters to third 

parties and please to notify us immediately. 



  

  

Van: ) 

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 15:14 

Aan: D 

cc: e 

Onderwerp: RE: andere functie E 

Hallo 

Dank je! 

Wat goed dat jullie nogmaals op huisbezoek zijn geweest! 

Je kunt contact opnemen met . 

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

Best 

  

  

   

[v| £/@/[in|® 

Gemeente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Tel, 14 0499      

Van: 

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 14:34 

  

Aan: 

Onderwerp: RE: andere functie B (geanonimiseerd)

  

Hoi , 

Zeker heb ik nog informatie. 

We hebben vorige week nog een huisbezoek afgelegd en die informatie wilde ik nog meenemen, vandaar dat ik nog niet 

had gereageerd. 

Heb jij voor mij een naam binnen burgerzaken met wie ik het verder kan opnemen? 

  

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

(geanonimiseerd)



Best) 

     

"< > 

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 13:53 

Aan: 

Onderwerp: andere functie 

Hallo S 

Hierbij informeer k je dat ik per 1 april een andere functie heb binnen de gemeente Best. 

Ik ga Burgerzaken verlaten voor E. 

Volgende week heb ik vakantie. 

Ik ben mijn e-mails aan het bijwerken en kom onderstaand zienswijze tegen. 

Het besluit is nog niet verstuurd want was nog in afwachting van jouw bericht om hem ambtshalve uit te schrijven. 

Mocht je meer informatie hebben dan kun je contact opnemen met de collega's van Burgerzaken. 

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

‘ Best)   

   

  

\" E > 

Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 17:42 

A 

cc: s & B Advocaten - 's-Hertogenbosch > 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: n — zienswijze ambtshalve wijziging BRP (geanonimiseerd)

Geachte E B 

Bijgaand de zienswijze namens E . 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Ervan uitgaande u hiermee vooralsnog afdoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik. 

Met vriendelijke groet, 

Advocaat 

KUIJPERS NILLESEN 

  

Stationsweg 14 

B s-Hertogenbosch 

T:073-614 86 64 

F:073-614 64 56 

(geanonimiseerd)

E 

Advocaten KUKS6960948 vormt een samenwerkingsverband met BNNjnig Advocate te Amsterdam KvK56952201, De Vilder Advocaten 

Kuk34326398. Alle diensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende 

algemene voorwaarden van toepassing zjn, welke te raadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd. ledere aansprakelijkheid i beperkt 

tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)   

DISCLAIMER 

De inhoud van dit emaïlbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde{n} en kan vertrouwelijke informotie bevotten die is beschermd door ons beroepsgeheim. 

Gebruik van de informatie door anderen don geadresseerde(n) i verboden. In het geval dit emailbericht ten onrechte bij v ís gekomen, verzoeken wij u vriendelijk dit 

bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken, niet verder te verspreiden en onmiddellijk contact met ons op te nemen. 

This email and the information it contains, s for the use of the addresseels) only and may contaín confidentional information which may be protected by our 

professional secrecy. If you are not the intended recípient, taking any action In relionce on the contents of this email s strictly prohibited and may be unlawful. I you 

are not the/an addressee and are n the possession of this email, we regquest you to destroy the emoïl, not to use the contents or disclose them in any matters to thírd 

parties and please to notify us immediately. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





  

Van: 

Verzonden: maandag 18 juli 2022 09:01 

Aan: 

Onderwerp: RE 

. 

Met vriendelijke groet, 

mamavsn 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Teamleider Toezicht en Veiligheid 

Veiligheidsdeskundige openbare orde, veiligheid en 

handhaving 

Best 

  

Van; 

Verzonden: maandag 18 juli 2022 08:56 

Aanj| 

  

  

Onderwerp: RE: M. MOOOM 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ho e | , 

Vanmiddag praterf en ikzelf even bij over de zaak. Ik denk dat 

Ook wil k best de advocaat bellen om haar te woord te star. 

Ik hoor graag jullie reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

(geanonimiseerd)



C 

ente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 5 

  

Van: 

Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 12:35 

A e >; 

Onderwerp: . n 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Hoi, 

Vandaag heeft de advoc; 

casus van meneer Moest 

nogmaals contact opgenomen. Zij wil graag een antwoord over de 

      

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ze wil graag een van de juristen spreken, omdat het nu al heel lang loopt. 

Heb gezegd dat ik jullie over 2 weken weer zal spreken. 

Groetjes, 

Outlook voor iOS downloaden 



— 

Van: 

Verzonden: donderdag 16 juni 2022 13:56 

Aan: e 

cc: T r w 

Onderwerp: FW: Uw gescand document 

Bijlagen: Scan_58_3366_001.pdf; Rapportage bevindingen binnentreden Wet Brp en ' 6 juli 

2021-20211020-144900 (3).doex 

Dag allemaal, 

(geanonimiseerd)

In overleg met S stuur ik jullie deze mail. 

Inzake adresonderzoek B B betrokkene heeft een bezwaar ingediend op het voornemen van ambtshalve 

adreswijziging op 29 dec. JL. Zie bijlage, 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

Ik heb de advocaat gesproken, zij geeft aan dat hierop geen besluit is genomen oftewel dat ze niets heeft vernomen. 

Deze zaak loopt nu al langer. 

Ik zou graag met jullie deze casus opnieuw willen doornemen. Ik heb met de advocaat afgesproken dat ik 5 juli met haar 

contact zal opnemen. 

Met vriendelijke groeten, 

Allround medewerker Burgerzaken 

  

(geanonimiseerd)





  

RAPPORT VAN BEVINDINGEN BINNENTREDEN O.G.V. WET BRP/WET AAN- 

PAK WOONOVERLAST 

Best) 

  

  

Algemeen 

  

Naam en contactpersoon 

f   

Rol 
Bewoner pand en vermeende bewoner pand 

  

Adres 

  

Postcode en plaatsnaam _ 

Telefoon 

  

  

Email         

_I‘Ì m en contactpersoon 

Rol _ 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

  

    
Telefoon 

Email 

  

(geanonimiseerd)

Naam en contactpersoon |I MF (geanonimiseerd)

  

Rol 

Gemachtigde namens _ 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Adres Stationsweg 14 

Postcode en plaatsnaam 5211 TW 's-Hertogenbosch 

Telefoon 073-6148664 

Email info@knadvocaten.nl 

Toezicht 

Toezichthouders E 

Zaaknummer e | 

1° Bezoekdatum 6 juli 2021 

Reden bezoek Vaststellen woonsituatie ten behoeve van Wet Brp en       
  

  



Aanleiding 

Er loopt al langere tiĳd een procedure in het kader van de Wet aanpak woonoverlast op het adres f 

e Tijdens die procedure is onder andere aan het licht gekomen dat r 

B in 2020 is gescheiden van N "M n zich in de Brp heeft laten overschrijven naar 

het adres . Op dat adres staan 8 verschillende personen ingeschreven. De 

hoofdbewoonster van dat adres beschikt over een uitkering in het kader van de Participatiewet. De 

inschrijving van B op dat adres heeft mogelijk gevolgen voor de uitkering van de hoofdbewoon- 

ster aangezien zij nu als kostendeler kan worden aangemerkt. 

Bij eerdere recente huisbezoeken (op 21 mei 2021 en 4 juni 2021 is N NNN niet alleen beide 

keren voor dag en dauw in de woning op nummer Wijaangetroffen, maar opende hij ook de deur. 

Verder presenteerde hij zich beide keren nadrukkelijk, in woord en gebaar, als belanghebbende op dat 

adres Daardoor is het vermoeden gerezen dat N B zijn hoofdverblijf niet heeft op het 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

adres waar hij staat ingeschreven , 22 °> 

| 

Bevindingen 

Op dinsdag 6 juli 2021 zijn omstreeks 08.30 uur tegelijkertijd onaangekondigde huisbezoeken afgelegd 

op d a e oo colega's). Bij 

het huisbezoek werden wij vergezeld van twee politiemensen. Ook heeft de burgemeester vooraf een 

machtiging tot binnentreden afgegeven omdat naar aanleiding van eerdere huisbezoeken te verwachten 

was dat men niet zonder slag of stoot zou meewerken aan het uitvoeren van het onderzoek. 

Wij hebben de volgende feiten en omstandigheden waargenomen: 

Om 08.30 uur werd aangebeld. Ĳ opende de deur maar nadat ze ons waarnam sloot ze 
hem direct daarna weer. Daarop n wij nogmaals aan en Bjv deed de deur open. Vervolgens 

is haar uitgelegd wat de reden voor dit huisbezoek was en voegde zich hiy- 
in het halletje van de woning. In eerste instantie zei we maar later terug moest: 

omdat de kinderen door haar naar school gebracht moesten worden, Wij persisteerden bij het direct 

uitvoeren van het onderzoek en gaven aan gebruik te willen maken van de door de burgemeester 

afgegeven machtiging tot binnentreden. We werden daarop binnengelaten. De' ont- 
fermde zich vervolgens over de twee kinderen die in de woonkamer op de bank In en vertrok om 

deze kinderen naar school te brengen, Hij keerde na een kleine tien minuten terug in de woning. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Zowel als B M gedroegen zich agressief in woord en gebaar. Zo noemde 

ons “kankermongolen” en werd ondergetekende uitgemaakt voor “flapdrol” en “hoop 

stront”. Het huisbezoek werd afgesloten met een opmerking van NNN die vroeg de groeten 

te doen aan die “hoerenburgemeester”, 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ondergetekende stelde een aantal vragen aan zowel Q-ls aan - maar beiden gaven herhaaldelijk te kennen niet van zins te Zij je vorm van medi g te verlenen en 

ook geen vragen te willen beantwoorden. Deze houding veranderde niet tijdens het huisbezoek ondanks 

het feit dat beiden nog diverse malen in de gelegenheid werden gesteld vragen te beantwoorden of een 

toelichting te geven op hetgeen door ons werd waargenomen. Wel maakten zij beiden nog af en toe 

spontaan een opmerking, al dan niet tijdens een van de vele telefoongesprekken die door beiden met 

derden werden gevoerd tijdens het huisbezoek (vermoedelijk was een van die gesprekken in met een 

advocaat). 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

: M maakte voorts nog de volgende opmerkingen: 

“Ze zitten in mijn kasten” (aan de telefoon tegen een derde); 

(geanonimiseerd)

  

“Wat maakt het nu uit waar ik woon”. 

“Het is gewoon iets persoonlijks van de burgemeester tegen ons”. 

E m aakte de volgende opmerkingen: (geanonimiseerd)

k gebruik mannendeodorant” (vervolgens trok zij haar blouse uit en vroeg ondergetekende haar te 

ruiken, hetgeen door mij werd geweigerd) 



“Het is toch normaal dat ik zijn kleren was, hij kan dat niet met een arm” 

“Ik ben het nu helemaal zat, we gaan vol gas geven met alles, de pers, procederen” 

“Jullie moeten eens op de terraweg gaan controleren daar hebben ze overal camera's en de drugs in de 

kliko zitten”. 

“I doe inderdaad de post voor mijn vader en voor nog andere mensen, waaronder Bn. Ook 

werk ik met PGB's”. 

Tijdens de rondgang in de woning werden de volgende zaken waargenomen: 

Op de eettafel stonden twee borden met op elk bord een half opgegeten boterham. 

Op de vensterbank in de keuken lag een herenonderbroek, grotere maat. 

Op de plaats stonden acht kratten bier van diverse merken. 

Bij de deur van de plaats stond drie paar herenschoeisel, waaronder slippers, grote maat. 

Bij de deur van de plaats stond een paar klompen, grote maat. 

In de hal de hal van de woning hing een fors aantal jassen aan de kapstok, waaronder tenminste 

een herenjas. 

Boven twee slaapkamers aangetroffen van de kinderen en een slaapkamer waar het daarin 

aanwezige tweepersoonsbed opgemaakt was. Op een van de twee nachtkastjes lag een schrif- 

telijk stuk, kennelijk een nota van onderhoud, van de Mercedes van fir_\. 
aa ongevraagd aan dat het inderdaad een rekening van de Mercedes van 

was en dat die betaald was. 

8. In de slaapkamer stond ook een aantal deodorants, mannengeur, waaronder “Nivea stress pro- 

tect” en een genaamd “men care’. 

9. In de badkamer ook diverse mannelijke verzorgingsproducten aangetroffen waaronder scheer- 

schuin voor heren en op de grond vieze was, alles grotere herenmaat. 

10. Op zolder hing veel was te drogen, de helft van de was was van een herenmaat groot. 

11, Door het hele huis hangen foto's waarop de hele familie staat. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

e e a 

a 

Omstreeks half tien hebben wij het controlebezoek afgesloten en het pand verlaten. 

Conclusie 

De tijdens het huisbezoek waargenomen feiten en omstandigheden in combinatie met de tijdens het 

huisbezoek op nummer Wiaargenomen feiten en omstandigheden, rechtvaardigen de conclusie dat (geanonimiseerd)

E zijn hoofdverblijf heeft op nummer 64en niet op nummer B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Ondertekening toezichthouder 

  

Naam en handtekening: | 

Datum opmaak: 7 juli 2021 



  

(geanonimiseerd)



  

(geanonimiseerd)



  

(geanonimiseerd)



  

(geanonimiseerd)



  

(geanonimiseerd)



AMSIH, 

C VALSON Vee 9 

Î SA 

  



   

(geanonimiseerd)

Bijlage Foto's 

10 



  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  
12 

(geanonimiseerd)



  



  

14 



  



  
16 



Van: | 

Verzonden: donderdag 16 juni 2022 16:21 

Aan: | 

Onderwerp: RE: Uw gescand document 

Bedankt voor de uitleg . 

Ik kan in het dossier van Bhiet terugzien dat er recent (16 maart jl.) huisbezoek is afgelegd. 
(geanonimiseerd)

Bis met vakantie en ik vind d21 N 22 achteraan gaan waar ik het (geanonimiseerd)

verslag kan terugvinden. 

Ik denk dat n ik hier dan verder wel uitkomen. 

Met vriendelijke groeten, 

Allround medewerker Burgerzaken 

Bes 

    

  

\" 

Verzonden: donderdag 16 juni 2022 14:35 

" 

c 

Onderwerp: RE: Uw gescand document 

Beste B (geanonimiseerd)

Ik kan de zaak denk ik kort helder maken. 

(geanonimiseerd)



k denk dat er bij n zijn advocate terecht enige verwarring is ontstaan omdat zij opnieuw een 

voornemen ambtshalve adreswijziging hebben ontvangen. 

De procedure loopt al wat langer. Uit diverse huisbezoeken, zowel in 2021 als in 2022, is naar voren gekomen dat e 

S i woonachtig is op het adres waarop hij staat ingeschreven, nummer 10, maar op nummer 

Hierover is intern ambtelijk overleg gevoerd en de uitkomst was dat we zouden gaan voor een ambtshalve 

adreswijziging omdat B Bniet van plan was zelf aangifte te doen. 

Uiteindelijk is er nog door ( een voornemen verzonden op 29 december 2021. Daarop heeft N NNN oP S 

februari 2022 een zienswijze ingediend. Om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen, is er uiteindelijk nog een laatste 

huisbezoek afgelegd op 16 maart 2022. N had inmiddels een andere functie gekregen binnen de gemeente Best en 

heeft mij verteld dat B de casus zou overnemen. Daarna zijn alle gegevens, samen met een juridische 

weerlegging van de zienswijze aan j gestuurd op 5 april 2022. Dit met de bedoeling om het besluit tot ambtshalve 

ng van de BRP inschrijving van B B e maken en versturen. 

De advocaat van r -eeft daarop meerdere malen contact opgenomen met de vraag of en wanneer zij 

een besluit kon verwachten. Op 12 april 2022, 19 april 2022 en 10 mei 2022 heb ik J gevraagd het besluit af te ronden 

dan wel contact op te nemen met de advocaat. Ik heb daarop niets meer over de zaak gehoord, totdat mij vandaag is 

gebleken dat er opnieuw een voornemen ambtshalve wijziging inschrijving BRP is verzonden aan . D2t 

is in deze zaak niet nodig omdat alle gegevens die noodzakelijk zijn om een besluit te nemen al voorhanden zijn. 

Het enige dat nog moet gebeuren is het nemen van het besluit tot het ambtshalve overschrijven van E N 

van nummerBBhaar nummeri 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
  

   

   

  

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

‘Best) 

Gemeente Best | Don 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Tel, 14 0499 | 

    

Van: 

Verzonden: donderdag 16 juni 2022 13:56 

}| 

cc: 

Onderwerp: FW: Uw gescand document 

  

Dag allemaal, 

In overleg met B stuur ik jullie deze mail. 

Inzake adresonderzoek B MR betrokkene heeft een bezwaar ingediend op het voornemen van ambtshalve 

adreswijziging op 29 dec. JL. Zie bijlage, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik heb de advocaat gesproken, zij geeft aan dat hierop geen besluit is genomen oftewel dat ze niets heeft vernomen. 

Deze zaak loopt nu al langer. 

(geanonimiseerd)



Ik zou graag met ullie deze casus opnieuw willen doornemen. Ik heb met de advocaat afgesproken dat ik 5 juli met haar 

contact zal opnemen. 

Met vriendelijke groeten, 

Allround medewerker Burgerzaken 

Best 

    

  

(geanonimiseerd)



  

  



mmmm 

Van: Gamtamen 

Verzonden: maandag 20 juní 2022 14:31 

Aan: 1 

cc: e r 

Onderwerp: RE: Uw gescand document 

Hoi 

Nog een korte vraag over de onderstaande. 

Weet jij wie het huisbezoek op 16 maart j. heeft afgelegd? En hebben wij hier een verslag van? 

Met vriendelijke groeten, 

  

Allround medewerker Burgerzaken 

oren e 

Gerneente Best | Dorpsplein 2 ) AB Best | Tel, 0499-360312 |     

Van: 

Verzonden: donderdag 16 juni 2022 14:35 

Aan: 

c; 

Onderwerp: RE: Uw gescand document 

  

  

  

Beste B (geanonimiseerd)

Ik kan de zaak denk ik kort helder maken. 

Ik denk dat er bij B B zijn advocate terecht enige verwarring is ontstaan omdat zij opnieuw een 

voornemen ambtshalve adreswijziging hebben ontvangen. 

De procedure loopt al wat langer. Uit diverse huisbezoeken, zowel in 2021 als in 2022, is naar voren gekomen dat Ie 

l j iet woonachtig is op het adres waarop hij staat ingeschreven, nummer 10, maar op nummer 6a. 

Hierover is intern ambtelijk overleg gevoerd en de uitkomst was dat we zouden gaan voor een ambtshalve 

adreswijziging omdat B NRjet van plan was zelf aangifte te doen. 

Uiteindelijk is er nog door i een voornemen verzonden op 29 december 2021. Daarop heeft i > 

februari 2022 een zienswijze ingediend. Om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen, is er uiteindelijk nog een |aatste 

huisbezoek afgelegd op 16 maart 2022. B had inmiddels een andere functie gekregen binnen de gemeente Best en 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

1 

(geanonimiseerd)



heeft mij verteld dat de casus zou overnemen. Daarna zijn alle gegevens, samen met een juridische 

weerlegging van de zienswijze aan lesmurd op 5 april 2022. Dit met de bedoeling om het besluit tot ambtshalve 

wijziging van de BRP inschrijving van B te maken en versturen. 

De advocaat van B heeft daarop meerdere malen contact opgenomen met de vraag of en wanneer zij 

een besluit kon verwachten. Op 12 april 2022, 19 april 2022 en 10 mei 2022 heb ik N gevraagd het besluit af te ronden 

dan wel contact op te nemen met de advocaat. Ik heb daarop niets meer over de zaak gehoord, totdat mij vandaag is 

gebleken dat er opnieuw een voornemen ambtshalve wijziging inschrijving BRP is verzonden aan r N 9at 

is in deze zaak niet nodig omdat alle gegevens die noodzakelijk zijn om een besluit te nemen al voorhanden zijn. 

Het enige dat nog moet gebeuren i het nemen van het besluit tot het ambtshalve overschrijven van E N 

van nummer 10 naar nummer 6a. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

Best 

Van: 

Verzonden: donderdag 16 juni 2022 13:56 

A 

cc: 

Onderwerp: FW: Uw gescand document 

  

Dag allemaal, 

In overleg met B stuur ik jullie deze mail. 

Inzake adresonderzoek r B etrokkene heeft een bezwaar ingediend op het voornemen van ambtshalve 

adreswijziging op 29 dec. JL. Zie bijlage, 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Ik heb de advocaat gesproken, zij geeft aan dat hierop geen besluit is genomen oftewel dat ze niets heeft vernomen. 

Deze zaak loopt nu al langer. 

Ik zou graag met jullie deze casus opnieuw willen doornemen. Ik heb met de advocaat afgesproken dat ik 5 julí met haar 

contact zal opnemen. 

Met vriendelijke groeten, 

(geanonimiseerd)



  

Allround medewerker Burgerzaken 

  



  

    



  

Van: D e o e 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 15:27 

Aan: e 

Onderwerp: RE: Uw gescand document 

Dank voor je snelle reactie! 

\ar: 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 14:47 

A 

c 

Onderwerp: RE: Uw gescand document 

HOÏ 

Jazeker, ikzelf heb dat bezoek afgelegd samen met onze BOA B en twee politieagenten. 

We hebben ons gemeld op nummer . Na enige tijd kwam B B van achterom aangelopen en die heeft 

‚ons toen te woord gestaan voor de deur van nummelg. 

Ik voeg het verslag van het huisbezoek als bijlage bij deze mail. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

Best) 

Gemeente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Tel, 140499 | 

  

\ 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 14:31 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

0nderwerp' RE: Uw gescand document 

Hoi B 

Nog een korte vraag over de onderstaande. 

(geanonimiseerd)



Weet jij wie het huisbezoek op 16 maart jl. heeft afgelegd? En hebben wij hier een verslag van? 

Met vriendelijke groeten, 

Allround medewerker Burgerzaken 

E E Best 

\ 

Verzonden: donderdag 16 juni 2022 14:35 

Aan: 

c 

Onderwerp: RE: Uw gescand document 

  

  

Beste allen, 

Ik kan de zaak denk ik kort helder maken. 

Ik denk dat er bij n en zijn advocate terecht enige verwarring is ontstaan omdat zij opnieuw een 

voornemen ambtshalve adreswijziging hebben ontvangen. 

De procedure loopt al wat langer. Uit diverse huisbezoeken, zowel in 2021 als in 2022, is naar voren gekomen dat 

ES e woonachtig is op het adres waarop hij staat ingeschreven, nummer , maar op nummer B 

Hierover is intern ambtelijk overleg gevoerd en de uitkomst was dat we zouden gaan voor een ambtshalve 

adreswijziging omdat NNN BRiet van plan was zelf aangifte te doen. 

Uiteindelijk is er nog door W een voornemen verzonden op 29 december 2021. Daarop heeft I B 3 

februari 2022 een zienswijze ingediend. Om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen, is er uiteindelijk nog een laatste 

huisbezoek afgelegd op 16 maart 2022. N had inmiddels een andere functie gekregen binnen de gemeente Best en 

heeft mij verteld dat e casus zou overnemen. Daarna zijn alle gegevens, samen met een juridische 

weerlegging van de zienswijze aan Bjgestuurd op 5 april 2022. Dit met de bedoeling om het besluit tot ambtshalve 

wijziging van de BRP inschrijving van B MR e maken en versturen. 

De advocaat van B Meft daarop meerdere malen contact opgenomen met de vraag of en wanneer zij 

een besluit kon verwachten. Op 12 april 2022, 19 april 2022 en 10 mei 2022 heb ik Bjgevraagd het besluit af te ronden 

dan wel contact op te nemen met de advocaat. Ik heb daarop niets meer over de zaak gehoord, totdat mij vandaag is 

gebleken dat er opnieuw een voornemen ambtshalve wijziging inschrijving BRP is verzonden aan E B 02 

is in deze zaak niet nodig omdat alle gegevens die noodzakelijk zijn om een besluit te nemen al voorhanden zijn. 

Het enige dat nog moet gebeuren is het nemen van het besluit tot het ambtshalve overschrijven van E N 

van nummer Bijnaar nummer B 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)



Jurist handhaving 

C 

‘Best) 

    

x 

Verzonden: donderdag 16 juni 2022 13:56 

A 

cc: 

Onderwerp: FW: Uw gescand document 

  

Dag allemaal, 

In overleg met B stuur ik jullie deze mail. 

Inzake adresonderzoek B Bbetrokkene heeft een bezwaar ingediend op het voornemen van ambtshalve 

adreswijziging op 29 dec. JL. Zie bijlage, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik heb de advocaat gesproken, zij geeft aan dat hierop geen besluit s genomen oftewel dat ze niets heeft vernomen. 

Deze zaak loopt nu al langer. 

Ik zou graag met jullie deze casus opnieuw willen doornemen. Ik heb met de advocaat afgesproken dat ik 5 juli met haar 

contact zal opnemen. 

Met vriendelijke groeten, 

  

Allround medewerker Burgerzaken 

Best 

y | £[Q|in| 

| Tel 0499     

(geanonimiseerd)





——_ 

Van: 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 16:50 

Aan: L 
cc: 

Onderwerp: ' 

Hoi , 

(geanonimiseerd)

Het huisbezoek die is afgelegd op 16 maart j| is geen huisbezoek nav het adresonderzoek, maar een controle op 

bevinding van camera's waaruit ook niet blijkt dat _iaar wel of niet woont. Heb ook B gevraagd wat haar 
ming da 

(geanonimiseerd)

mening hierover is. Wij zijn allebei n overeenstem | 

  

  

Graag zie ik je reactie, 
  

Met vriendelijke groeten, 

Allround medewerker Burgerzaken 

  

(geanonimiseerd)



  

  



—   

Van: 

Verzonden: dinsdag 28 juni 2022 14:07 

Aan: 

Onderwerp: 

HO 

(geanonimiseerd)

Ben net even langs geweest maar je was er niet. 

Ik zie in je agenda dat je donderdag ook aanwezig bent , kunnen we dan even wat inplannen. 

Kan jij mij een uitnodiging sturen? 

Met vriendelijke groeten, 

Allround medewerker Burgerzaken 

  

(geanonimiseerd)



  

  



E 

Van: | 

Verzonden: donderdag 30 juni 2022 08:46 

Aan: 

Onderwerp: RÍ 

Ik heb afgesproken dat ik 5 juli contact zal opnemen met zijn advocaat, vandaar dat ik met je van te voren wilde 

afstemmen. 

\ 

Verzonden: dinsdag 28 juni 2022 18:19 

A 

Onderwerp: Re: _ (geanonimiseerd)

Hoi B 

Ik ben deze en volgende week niet meer op kantoor. 

Zal ik voor de week van 11 juli een afspraak inplannen? 

Vriendelijke groeten B 

Outlook voor iO$ downloaden 

\" 

Verzonden: Tuesday, June 28, 2022 2:07:29 PM 

A: 

Onderwerp: n 

HO 

Ben net even langs geweest maar je was er niet. 

(geanonimiseerd)

Ik zie in je agenda dat je donderdag ook aanwezig bent ‚ kunnen we dan even wat inplannen. 

Kan jij mij een uitnodiging sturen? 

Met vriendelijke groeten, 

Allround medewerker Burgerzaken 

Be 

v | £/@lin 

  50 | 5680 AB Best | Te 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





_ 

Van: D} 

Verzonden: donderdag 14 juli 2022 12:11 

Aan: e 

Onderwerp: RE: Lijst huisbezoeken 

Ho 

Ik wil wel een antwoord geven op je vraag. In december is een voornemen verstuurd nav huisbezoek. Im 

onderbezetting bij burgerzaken is het besluit niet verstuurd. Nu is het zo dat de rapportage (informatie) van vorig jaar is 

verouderd, 

  

  

  

Ter info. Ook is zijn advocaat in beeld. 

Met vriendelijke groeten, 

Allround medewerker Burgerzaken 

Aanw: ma-di-do-vr 

Best) 

    

Van: 

Verzonden: donderdag 14 juli 2022 11:06 

  

Aan: 

| 

Onderwerp: RE: Lijst huisbezoeken 

  

HO 

Bedankt voor je mail. 

Ik heb ondertussen al even overleg gehad met B over N 

e ? k e b hier binnenkort een overleg met hem over 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Ik heb hier overigens ook al even over gesproken met mijn voorganger W. Deze gaf aan dat nog geen 

jaar geleden dit adres ook al in onderzoek is geweest inclusief huisbezoek. 

Kun je me aangeven wat de reden is waarom er toen geen beslissing is genomen over de inschrijving/uitschrijving van 

200 deze nog steeds in onderzoek staat? 
(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

| 

Verzonden: donderdag 14 juli 2022 10:21 

: 

“ 

_ 

Onderwerp: RE: Lijst huisbezoeken 
  

Hoi 

Ik heb jullie lijst doorgestuurd naarfjen de politie. Deze aatste zal alleen aangeven of je op de locaties rekening moet 

houden met bijzonderheden. Zij geven geen politie-informatie. 

Het is voor nu dan ook niet nodig om aan te sluiten bij ons K overleg. Mocht er uit onze uitvraag iets bijzonders 

komen, dan koppelen we dit direct aan jullie door. Als er een nadere toelichting wenselijk is, dan nodigen we jullie 

alsnog uit. 

Goed? 

Groetjes, 

\ 

Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 09:13 

n E 

Onderwerp: Lijst huisbezoeken 

Hoi, 

Zoals afgesproken in de bijlage de lijst met adressen. Ik heb er een aantal weggelaten die kan ik waarschijnlijk 

administratief afhandelen. 

Met vriendelijke groeten, 

ii 

Allround medewerker Burgerzaken 

Aanw: ma-di-do-vr 



........ 



  

  



_.. 

Van e 

Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 12:35 

Aan: 

Onderwerp: 

Hoi, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Vandaag heeft de advocaat van " Mhoemaais contact opgenomen. Zij wil graag een antwoord over de 

casus van -r en 

Ze wil graag een van de juristen spreken, omdat het nu al heel lang loopt. 

Heb gezegd dat ik jullie over 2 weken weer zal spreken. 

2 

Groetjes, 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  





— _ _ 

Van: g 

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 10:13 

Aan: E 

cc n 

Onderwerp: RE: brief antwoord op zienswijze BRP - 

Hoi, 

(geanonimiseerd)

Nog ter informatie; 

Zorgverzekering haalt de informatie uit de BRP. Op het moment dat zij Br Braadplegen in de BRP zien zij 

ook dat zijn adresgegevens in onderzoek staan. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De bovenstaande datum is de datum wanneer e R onderzoek is gezet n de BRP. 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verder heb ik nog wel een vraag over de brief. In de brief staat dat wij opnieuw een onderzoek zullen doen als er een 

aanleiding naar |, 

  

Met vriendelijke groeten, 

Allround medewerker Burgerzaken 

Aanw: ma-di-do-vr 

Best 

    

  

"< > 

Verzonden: maandag 22 augustus 2022 16:34 

Aan:| 

N > 

C > 

Onderwerp: RE: brief antwoord op zienswijze BRP N (geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)



Hoi EN 

Wat mij betreft een prima brief, 

Groeten, B 

M 

Verzonden: maandag 15 augustus 2022 07:52 

n 

E > 

c > 

Onderwerp: brief antwoord op zienswijze BRP N (geanonimiseerd)

Beste allen, 

Ik heb een concept brief gemaakt voor de advocaat van n voor wat betreft het voornemen ambtshalve 

wijziging gegevens BRP. 

Kunnen jullie eens kijken of jullie je kunnen vinden in deze brief of dat er misschien nog dingen moeten worden 

aangepast? 

(geanonimiseerd)

Ik hoor het graag. 

Dan is er op 9 augustus 2022 ook nog een brief ontvangen van de advocaat van B n deze brief stelt de 

advocaat de Gemeente Best aansprakelijk voor schade die B o hebben geleden als gevolg van dit 

verstuurde voornemen. 

Ik heb daarover inmiddels contact gehad met Bie voor onze gemeente de aansprakelijkstellingen 

behandelt. 

: e e gemeente aansprakelijk omdat hij schade zou hebben geleden doordat zijn zorgverzekeraar 

hem zou hebben uitgeschreven als verzekerde met als gevolg dat hij niet meer verzekerd zou zijn. 

: s e n zijn aansprakelijkstelling vanuit dat de Gemeente Best de zorgverzekeraar zou hebben 

geïnformeerd over het feit dat er een adresonderzoek lopende was en de zorgverzekeraar zou daarop hebben besloten 

hem uit te schrijven. 

e V oo zover k kan nagaan is er door niemand binnen de Gemeente Best contact 

opgenomen met de zorgverzekeraar van B -m door te geven dat er een adresonderzoek loopt. Ik zou 

e | 

Wat het geheel nog vreemder maakt is dat B BR:telt per november 2021 te zijn uitgeschreven bij zijn 

zorgverzekeraar terwijl het voornemen ambtshalve wijziging van 29 december 2021 is, ruim daarna dus. 

E 

o 

e | 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

adresonderzoek loopt. 

Vriendelijke groeten 



Van: L r w 

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 10:28 

Aan: | 

cc: rm 

Onderwerp: RE: brief antwoord op zienswijze BRP - (geanonimiseerd)

Onderzoek sluiten betekent ook adresonderzoek beëindigen in de BRP. De afnemers gaan dan vanuit dat adresgegevens 

kloppen. 

  

  

Met vriendelijke groeten, 

Allround medewerker Burgerzaken 

Aanw: ma-di-do-vr 

  

"" 

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 10:17 

Aan: 

Û 

c 

Onderwerp: RE: brief antwoord op zienswijze BRP - (geanonimiseerd)

  

Hoi allen, 

e E 

tothet voornemen van decenber 2071 «t ° 

| 

E 

E E 

. 

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)



Jurist handhaving 

- Best) 

Gemeente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Tel. 14 0499 

  

\" 

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 10:13 

Aan: 

m | 

C 

Onderwerp: RE: brief antwoord op zienswijze BRP N (geanonimiseerd)

  

Hoi, 

Nog ter informatie; 

Zorgverzekering haalt de informatie uit de BRP. Op het moment dat zij B B adplegen in de BRP zien zij 

ook dat zijn adresgegevens in onderzoek staan 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

De bovenstaande datum is de datum wanneer B Mc_rzoek s gezet in de BRP. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verder heb ik nog wel een vraag over de brief, 
  

Met vriendelijke groeten, 

z | 

Allround medewerker Burgerzaken 

Aanw: ma-di-do-vr 

  

(geanonimiseerd)



\" 

Verzonden: maandag 22 augustus 2022 16:34 

a 

h| 

c 

Onderwerp: RE: brief antwoord op zienswijze BRP - (geanonimiseerd)

Hoi , 

Wat mij betreft een prima brief, 

Groeten, N 

"< 

Verzonden: maandag 15 augustus 2022 07:52 

A E N >; 

> 

C > 

Onderwerp: brief antwoord op zienswijze BRP N 
(geanonimiseerd)

Beste BN, 
(geanonimiseerd)

Ik heb een concept brief gemaakt voor de advocaat van oo wat betreft het voornemen ambtshalve 

wijziging gegevens BRP. 

Kunnen jullie eens kijken of jullie je kunnen vinden in deze brief of dat er misschien nog dingen moeten worden 

aangepast? 

(geanonimiseerd)

Ik hoor het graag. 

Dan is er op 9 augustus 2022 ook nog een brief ontvangen van de advocaat van B B n deze brief stelt de 

advocaat de Gemeente Best aansprakelijk voor schade die B MRM hebben geleden als gevolg van dit 

verstuurde voornemen. 

Ik heb daarover inmiddels contact gehad met die voor onze gemeente de aansprakelijkstellingen 

behandelt. 

M e de gemeente aansprakelijk omdat hij schade zou hebben geleden doordat zijn zorgverzekeraar 

‘hem zou hebben uitgeschreven als verzekerde met als gevolg dat hij niet meer verzekerd zou zijn. 

: n z e n zijn aansprakelijkstelling vanuit dat de Gemeente Best de zorgverzekeraar zou hebben 

geïnformeerd over het feit dat er een adresonderzoek lopende was en de zorgverzekeraar zou daarop hebben besloten 

hem uit te schrijven. 

N oo zover ik kan nagaan is er door niemand binnen de Gemeente Best contact 

opgenomen met de zorgverzekeraar van p ioor te geven dat er een adresonderzoek loopt. B 

e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Wat het geheel nog vreemder maakt is dat B NNN =lt per november 2021 te zijn uitgeschreven bij zijn 

zorgverzekeraar terwijl het voornemen ambtshalve wijziging van 29 december 2021 is, ruim daarna dus. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Vriendelijke groeten 



_ 

Van: r we r 

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 10:36 

Aan: e 

e r 

Onderwerp: RE: brief antwoord op zienswijze BRP - (geanonimiseerd)

Mee eens hoor ! Alleen hierin moet wel een keuze gemaakt worden en daar ga ik niet over © 

@_ Als je akkoord geeft, zal ik zijn onderzoek beëindigen. 

\arn: 

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 10:31 

A E E > 

e 

c 

Onderwerp: RE: brief antwoord op zienswijze BRP n 
(geanonimiseerd)

Wat mij betreft prima. 
  

  

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

. Best) 

0 | 5680 AB 

  

< 

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 10:28 

Aan: 

e 

| 

Onderwerp: RE: brief antwoord op zienswijze BRP N (geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)



Onderzoek sluiten betekent ook adresonderzoek beëindigen in de BRP. De afnemers gaan dan vanuit dat adresgegevens 

kloppen. 

  

  

Met vriendelijke groeten, 

Allround medewerker Burgerzaken 

Aanw: ma-di-do-vr 

  

\an: 

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 10717 

Aar: 

e 

C N > 

Onderwerp: RE: brief antwoord op zienswijze BRP N (geanonimiseerd)

  

Hoi allen, 

e E c c 

Ï 

ET 

  

  

|Hoe en wanneer we dat 

  

doen is denk ik handig voor het eerstvolgende overleg 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

    
Gemeente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | S6BOAB Best | Tel. 140499 | 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Van: 

Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 10:13 

A 

| 

“ 

Onderwerp: RE: brief antwoord op zienswijze 8RP N (geanonimiseerd)

Hoi, 

Nog ter informatie; 

Zorgverzekering haalt de informatie uit de BRP. Op het moment dat zij B B 22dplegen in de BRP zien zij 

ook dat zijn adresgegevens in onderzoek staan. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

De bovenstaande datum is de datum wanneer Br B in onderzoek is gezet in de BRP. 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Met vriendelijke groeten, 

n 

Allround medewerker Burgerzaken 

Aanw: ma-di-do-vr 

Best) 

    t | Tel, 0499-360312 

"" 

Verzonden: maandag 22 augustus 2022 16:34 

Aan: 

  

(geanonimiseerd)



| 

Onderwerp: RE: brief antwoord op zienswijze RP N (geanonimiseerd)

Hoi B 

Wat mij betreft een prima brief, 

  

Groeten, N 

\" 

Verzonden: maandag 15 augustus 2022 07:52 

A 

> 

“ > 

Onderwerp: brief antwoord op zienswijze RP N 
(geanonimiseerd)

Beste allen, 

Ik heb een concept brief gemaakt voor de advocaat van oo wat betreft het voornemen ambtshalve 

wijziging gegevens BRP. 

Kunnen jullie eens kijken of jullie je kunnen vinden in deze brief of dat er misschien nog dingen moeten worden 

aangepast? 

(geanonimiseerd)

Ik hoor het graag. 

Dan is er op 9 augustus 2022 ook nog een brief ontvangen van de advocaat van B N n deze brief stelt de 

advocaat de Gemeente Best aansprakelijk voor schade dle__uu hebben geleden als gevolg van dit 

verstuurde voornemen, 

Ik heb daarover inmiddels contact gehad met B die voor onze gemeente de aansprakelijkstellingen 

behandelt. 

: e de gemeente aansprakelijk omdat hij schade zou hebben geleden doordat zijn zorgverzekeraar 

hem zou hebben uitgeschreven als verzekerde met als gevolg dat hij niet meer verzekerd zou zijn. 

D N g e in zijn aansprakelijkstelling vanuit dat de Gemeente Best de zorgverzekeraar zou hebben 

geïnformeerd over het feit dat er een adresonderzoek lopende was en de zorgverzekeraar zou daarop hebben besloten 

‘hem uit te schrijven. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

. Voor zover ik kan nagaan is er door niemand binnen de Gemeente Best contact 

opgenomen met de zorgverzekeraar van B B door te geven dat er een adresonderzoek loopt. NNN (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Wat het geheel nog vreemder maakt is dat B Bste!t per november 2021 te zijn uitgeschreven bij zijn 

zorgverzekeraar terwijl het voornemen ambtshalve wijziging van 29 december 2021 is, ruim daarna dus. 

e 

E 

E 

. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Vriendelijke groeten 



  

Van: Adresonderzoek 

Verzonden: woensdag 29 december 2021 10:07 

Aan: 

Onderwerp: RE: 

Hallo B 

(geanonimiseerd)

Ik wil vandaag het voornemen gaan versturen waarin ik vertel dat ik B ambtshalve ga verhuizen naar het adres 

waar hij is aangetroffen. Kan dit? Of ben jij met zijn advocaat n conclaaf? 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

  

Van;| 

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 16:39 

Aan: Adresonderzoek - 

cc 

Onderwerp: R. 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

Ja hoor graag. En wat mij betreft behandelen als ieder ander adresonderzoek, Ik heb overigens vertrouwen dat we in 

bezwaar zullen kunnen aantonen dat Br op Bwoont en niet opfiijwaar hij staat ingeschreven (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Outlook voor iO$ downloaden 

Van: Adresonderzoek > 

Verzonden: Tuesday, December 7, 2021 4:37:02 PM 

Aan: ; 00 

: E > 

Onderwerp: rE: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Dat is goed nieuws! 

Heb ik permissie om gewoon door te gaan met het adresonderzoek? 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

e e e ( 
Allround medewerker Burgerzaken 

  

Van: 

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 16:29 

Aan: Adresonderzoek 

cc: 

Onderwerp: te: 

Hoi ! ‚ ja ik heb de stukken van de afgelegde huisbezoeken en ik kan die aan de advocaat toesturen. Mocht je nog 
vragen hebben dan laat maar weten. 

Vriendelijke groetenijm 

  

  
(geanonimiseerd)

  

Outlook voor iOS downloaden 

Van: Adresonderzoek 

Verzonden: Tuesday, December 7, 2021 4:27:03 PM 

(geanonimiseerd)

A 

C 

Onderwerp: W: 

Beste , 

Ik heb B Ben 1° brief en email verstuurd betreffende zijn adresonderzoek. 

Zie email van advocaat van r 

Van de laatste huisbezoek heb ik van je een dossier ontvangen. De overige 2 niet. 

Waarschijnlijk heb jij deze wel ik je bezit. 

Neem jij contact op met de advocaat? 

Ik hoor graag van je. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

Best 

|v | £/@/in|9]| 

Gemeente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | S6B AB Best | Tel. 14 0499 

    

Van: B & B Advocaten - 's-Hertogenbosch - (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 11 november 2021 17:11 

Aan: Adresonderzoek 
  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



: B & B Advocaten - 's-Hertogenbosch - 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: adresonderzoek 

Geachte , MEE 

Hierbij bericht ik u dat ik belangen vertegenwoordig van B NNN z=b0"e" °> N . 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

e onderstaand verzoek heden ontvangen. (geanonimiseerd)

  

Ik verzoek u vriendelijk mij de onderzoeksbevindingen te doen toekomen van de drietal huisboeken. U concludeert 

kennelijk dat client zijn hoofdverblijf heeft op nummer 6A. Ik ontvang graag de onderzoeksbevindingen opdat ik kan 

inzien waar u dergelijke conclusies op baseert. 

Namens client bericht ik u voorts dat hij géén verhuisaangifte zal doen. Client heeft anders dan u meent te concluderen 

niet zijn hoofdverblijf aldaar. 

Met vriendelijke groet, 

M.A.W. h 
(geanonimiseerd)

Advocaat 

KUIJPERS NILLESEN 

Stationsweg 14 

5211 TW 's-Hertogenbosch 

T:073-614 86 64 

F:073-614 64 56 

C ! 
(geanonimiseerd)

& B Advocaten KVKS6960948 vormt een samenwerkingsverband met B Advocate te Amsterdam KvK56952201, De Vilder Advocaten 

KuK34326398. Alle diensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende 

algemene voorwaarden van toepassing zljn, welke te raadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd. ledere aansprakelijkheid is beperkt 

tot het bedrag dt in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen rsico. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

DISCLAIMER 

De inhoud von t emoibericht s uitluitend bestemd voor geadresseerde{n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten die ís beschermd door ons beroepsgeheim. 

Gebruik von de informatie door anderen dan geadresseerde(n) s verboden. In het geval dit emailbericht ten onrechte bij w i gekomen, verzoeken wij u vriendelik dit 

bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken, niet verder te verspreiden en onmiddellijk contact met ons 0p te nemen. 

This emai and the information it contains, is o the use of the addresseels) only and may contain confidentional nformation which may be protected by our 

professional secrecy. If you are not the intended recipient, taking any action in reliance on the contents of thís email i stricty prohibited and may be unlawful. J you 

are not the/an addressee and are in the possession of thís emall, we reguest you to destroy the email, not to use the contents or disclose them in any matters to third 

porties ond pleose to notify us immediately. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Adresonderzoek - 

Datum: 10 november 2021 om 12:43:58 CET 

Aa 

Onderwerp: adresonderzoek 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

(geanonimiseerd)



Beste 

U staat in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven aan de : zijn 7 

een drietal huisbezoeken geweest waaruit blijkt dat u woonachtig bent aan de e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

m 

jdens het laatste huisbezoek van 6 juli j.l. in combinatie met het huisbezoek op nummer Wijn feiten 

en omstandigheden waargenomen en deze rechtvaardigen de conclusie dat uw hoofdverblijf is op nr. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ben niet op nr. 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

    

Wij verzoeken u binnen één week verhuisaangifte te doen. 

U kunt dit digitaal via onze website www.gemeentebest.nl of het formulier 'Aangifte van verhuizing’ 

volledig ingevuld en ondertekend, met een kopie van uw legitimatiebewijs, te zenden naar afdeling 

Burgerzaken van de gemeente Best. 

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met de medewerker Onderzoeken via 14 0499. 

  

Best 

Gemeente Be 

  

OOE Djscame EO 

De informatie die is opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de 

afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of 

werken aan/voor de gemeente Best zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van 

toepassing zoals weergegeven op www.qemeentebest.nl. Hierin is onder andere vastgelegd dat een 

overeenkomst pas tot stand komt nadat deze schriftelijk is bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



haar heeft bekrachtigd. 

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt 

u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van 

https://bestand.gemeentebest.nl 

Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons in contact kunt treden vindt u op onze website 

www.qemeentebest.nl 

EePeSEEESESESSSTSEEEEESSSOOSDSSSSSSOOUSSSSSSOOEE 



  

  



  

Van: Adresonderzoek 

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 16:37 

Aan: e 

cc: 

Onderwerp: RE: adrel 

L 

Dat is goed nieuws! 

Heb ik permissie om gewoon door te gaan met het adresonderzoek? 

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

‘ Best) 

nte Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Tel. 140499 | 

    
  

Van: 

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 16:29 

Aan: Adresonderzoek 

cc: 

Onderwerp: Re: < 

Hoiggggg ‚ ja ik heb de stukken van de afgelegde huisbezoeken en ik kan die aan de advocaat toesturen. Mocht je nog 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

vragen hebben dan laat maar weten. 

Vriendelijke groeten N 

  

  

Outlook voor iO$ downloaden 

Van: Adresonderzoek 

Verzonden: Tuesday, December 7, 2021 4:27:03 PM 

Axr: 

: E > 

Onderwerp: FW: 2dre (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Beste 

Ik heb B R een 1 brief en email verstuurd betreffende zijn adresonderzoek. 

Zie email van advocaat van B M. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Van de laatste huisbezoek heb ik van je een dossier ontvangen. De overige 2 niet. 

Waarschijnlijk heb jij deze wel ik je bezit. 

Neem jij contact op met de advocaat? 

Ik hoor graag van je. 

Met vriendelijke groet, 

| ( 
Allround medewerker Burgerzaken 

Bes 

|v | £/[@/[in|© 

  

Van: B & B Advocaten - 's-Hertogenbosch 

Verzonden: donderdag 11 november 2021 17:11 

Aan: Adresonderzoek < # 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

CC: B < Advocaten ' Hertogenbosch _ 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: adresonderzoek 

Geachte H. B 

Hierbij bericht i u dat k belangen vertegenwoordig van B B c>>"=" °> E. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

B beeft onderstaand verzoek heden ontvangen. 
(geanonimiseerd)

  

Ik verzoek u vriendelijk mij de onderzoeksbevindingen te doen toekomen van de drietal huisboeken. U concludeert 

kennelijk dat client zijn hoofdverblijf heeft op nummer 6A. Ik ontvang graag de onderzoeksbevindingen opdat ik kan 

inzien waar u dergelijke conclusies op baseert. 

Namens client bericht ik u voorts dat hij géén verhuisaangifte zal doen. Client heeft anders dan u meent te concluderen 

niet zijn hoofdverblijf aldaar. 

Met vriendelijke groet, 

MAW. h 

Advocaat 

(geanonimiseerd)

KUIJPERS NILLESEN 

Stationsweg 14 

5211 TW '’s-Hertogenbosch 

T:073-614 86 64 

  
(geanonimiseerd)

B & B Advocaten KuKS6960948 vormt een samenwerkingsverband met R.C. Honig Advocate te Amsterdam KyK56952201, De Vilder Advocaten 

KvK34326398. Ale diensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, welke te raadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd. Iedere aansprakelijkheid is beperkt 

tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

2 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



DISCLAIMER 

De inhoud van dit emailbericht is uitsluitend besterd voor geadresseerde{(n} en kan vertrouwelijke informatie bevotten die is beschermd door ons beroepsgeheim. 

Gebruik von de informatie door onderen don geadresseerde(n} s verboden, In het geval dt emailbericht ten onrechte bi s gekomen, verzoeken wij u riendelijk dit 

bericht e vernietigen, de inhoud niet te gebruiken, niet verder e verspreiden en onmiddelijk contact met ons p te nemen. 

This email and the information it contoins, i for the use of the addressee{s) only and may contain confidentional information which may be protected by our 

professional secrecy. I you ore not the intended recipient, taking any action in elionce on the contents of his emai i strictiy prohibited and may be unlawful f you 

are not the/an addressee and are in the possession of this email, we request you to destroy the email, not o use the contents or dsc{ose them in ony matters t0 third 

porties and please to notify us immediotely. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Adresonderzoek > 

Datum: 10 november 2021 om 1 S8CET 

Aan] 

Onderwerp: adresonderzoek 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Geste e 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

U staat in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven aan de . e N € zijn er 

een drietal huisbezoeken geweest waaruit blijkt dat u woonachtig bent aan de Prof. 

a 

Tijdens het laatste huisbezoek van 6 juli j.l. in combinatie met het huisbezoek op nummerf zijn feiten 

en omstandigheden waargenomen en deze rechtvaardigen de conclusie dat uw hoofdverblijf is op nr. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

n niet op nr. N 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Wij verzoeken u binnen één week verhuisaangifte te doen. 

U kunt dit digitaal via onze website www.gemeentebest.nl of het formulier 'Aangifte van verhuizing' 

volledig ingevuld en ondertekend, met een kopie van uw legitimatiebewijs, te zenden naar afdeling 

Burgerzaken van de gemeente Best. 

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met de medewerker Onderzoeken via 14 0499. 

  



  

OEE D jgc[aI eA 

De informatie die is opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde{n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de 

afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of 

werken aan/voor de gemeente Best zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van 

toepassing zoals weergegeven op www.gemeentebest.nl. Hierin is onder andere vastgelegd dat een 

overeenkomst pas tot stand komt nadat deze schriftelijk is bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan 

haar heeft bekrachtigd. 

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt 

u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van 

https://bestand.gemeentebest.nl 

Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons in contact kunt treden vindt u op onze website 

www.qemeen| ‚nl 

TET 
  KEDE DDESSSDDEDDEDDEN 



_ 

Van: Adresonderzoek 

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 16:27 

Aan: L 

cc: 

Beste , 

(geanonimiseerd)

Ikheb B B en 1° brief en email verstuurd betreffende zijn adresonderzoek. 

Zie email van advocaat van B N 

Van de laatste huisbezoek heb ik van je een dossier ontvangen. De overige 2 niet. 

Waarschijnlijk heb jij deze wel ik je bezit. 

Neem j contact op met de advocaat? 

Ik hoor graag van je. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

  

van: B & B Advocaten - 's-Hertogenbosch - 

Verzonden: donderdag 11 november 2021 17:11 

Aan: Adresonderzoek 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

CC: B & B Advocaten - (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: adresonderzoek 

  

  
(geanonimiseerd)

Geachte H. B (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Hierbij bericht ik u dat ik belangen vertegenwoordig van B B <00c" °° N . 

e onderstaand verzoek heden ontvangen. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ik verzoek u vriendelijk mij de onderzoeksbevingingen te doen toekomen van de drietal huisboeken. U concludeert 

kennelijk dat client zijn hoofdverblijf heeft op nummer 6A, Ik ontvang graag de onderzoeksbevindingen opdat ik kan 

inzien waar u dergelijke conclusies op baseert. 

Namens client bericht ik u voorts dat hij géén verhuisaangifte zal doen. Client heeft anders dan u meent te concluderen 

niet zijn hoofdverblijf aldaar. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

MAW. Wh 
(geanonimiseerd)

Advocaat 

KUIJPERS NILLESEN 

Stationsweg 14 

B 's-Hertogenbosch 

T:073-614 86 64 

F:073-614 64 56 

(geanonimiseerd)

C ! 
(geanonimiseerd)

8 N Advocaten KUKS6960948 vormt een samenwerkingsverband met BNNNNN: Advocate te Amsterdam KK56952201, De Vilder Advocaten 

KuK34326398. Alle diensten worden verleend op basis an een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, welke te raadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd Iedere aansprakelijkheid is beperkt 

tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen rsico. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

DISCLAIMER 

De inhoud von dit emailbericht i uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten die is beschermd door ons beroepsgeheim. 

Gebruik van de informatie door anderen dan geadresseerde(n) s verboden. In het geval dit emailbericht ten onrechte bij u is gekomen, verzoeken wij u vriendelijk dit 

bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken, niet verder te verspreiden en onmiddelijk contact met ons op te nemen. 

This emaíl ond the information i contoins, i fo the use of the addressee(s} only and may contaín confidentiona information which may be protected by our 

professionol secrecy. If you are not the intended recipient, taking any action inreliance on the contents of hís email i strict/y prohlbited and may be uniowful I you 

are not the/on addressee and are in the possessíon ofthís email, we request you to destroy the email, not to use the contents or diclose them in any matters t third 

prties and please to notify us immediately. 

Verstuurd vanaf mijn IPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Adresonderzoek > 

Datum: 10 november 2021 om 12:43:58 CET 

(geanonimiseerd)

: 
Onderwerp: adresonderzoel 

Beste 

U staat in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven aan de E N B & zijn er 

een drietal huisbezoeken geweest waaruit blijkt dat u woonachtig bent aan de " 

a 

Tijdens het laatste huisbezoek van 6 juli .. in combinatie met het huisbezoek op nummer 10fzijn feiten 

en omstandigheden waargenomen en deze rechtvaardigen de conclusie dat uw hoofdverblijf s op nr. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ben niet op nr. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  

  

Wij verzoeken u binnen één week verhuisaangifte te doen. 

U kunt dit digitaal via onze website www.gemeentebest.nl of het formulier 'Aangifte van verhuizing' 

volledig ingevuld en ondertekend, met een kopie van uw legitimatiebewijs, te zenden naar afdeling 

Burgerzaken van de gemeente Best. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met de medewerker Onderzoeken via 14 0499. 

  

Best 

  

O DC |a m 

De informatie die is opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde{n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de 

afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of 

werken aan/voor de gemeente Best zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van 

toepassing zoals weergegeven op www.qemeentebest.nl. Hierin is onder andere vastgelegd dat een 

overeenkomst pas tot stand komt nadat deze schriftelijk is bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan 

haar heeft bekrachtigd. 

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt 

u vertrouwelijke informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van 

https://bestand.gemeentebest.nl 

Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons in contact kunt treden vindt u op onze website 

www.qgemeentebest.nl 

OOO 

(geanonimiseerd)



  



  

Van: 

Verzonden: woensdag 29 december 2021 11:36 

Aan: e 

Onderwerp: RE: Voornemen '_ (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Prima wat mij betreft! Ik ben morgen overigens ook op kantoor en verstuur de onderliggende stukken aan de advocaat 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

Best 

40499 | 

  

\" 

Verzonden: woensdag 29 december 2021 11:31 

A: > 

Onderwerp: Voornemen i N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dir s het voornemen dat ik wil gaan versturen. 

Als je nog opmerkingen of aanvullingen hierover hebt dan hoor ik deze graag. 

Ik ben er morgen en vrijdag de hele dag!! 

Alvast bedankt voor je medewerking. 

Groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

  



mm %®%®%®%®@®@®@® e 

  

Van: — 

Verzonden: maandag 24 januari 2022 10:02 

Aan: L e 

Onderwerp: RE: voornemen ambtshalve adreswĳz‘\ging_ 

Hoig, 

(geanonimiseerd)

Dat klopt, als je een voornemen hebt gestuurd voor een besluit waarmee degene aan wie het voornemen gericht is, het 

naar verwachting niet eens is, moet je hem in de gelegenheid stellen zijn visie te geven. 

Daarom die termijn van 14 dagen waarbinnen hij zijn mening kan geven. Daarna kun je dan het definitieve besluit 

maken waarin je aangeeft waarom zijn mening je wel/niet (wat van toepassing is) aanleiding geeft om het besluit wel of 

niet aan te passen ten opzichte van het voornemen. 

Weet je zo voldoende? Anders vraag maar hoor. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

Best 

  
meente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Tel, 14 0499 

\<: > 

Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 15:20 

Axr: 

Onderwerp: RE: voornemen ambtshalve adreswijziging N (geanonimiseerd)

HOB 

Ik snap het even niet (ben een leek..) 

Ik heb het voornemen op 29 jan gestuurd. Besluit en ambtshalve inschrijving op N wordt 4 weken later verstuurd. Dat 

is volgende week. Hierop kan hij dan toch bezwaar maken? 

(geanonimiseerd)

Dien ik nu dan aan de advocaat een email te sturen dat ze haar zienswijze n.a.v. het voornemen binnen 14 dagen kan 

geven, En dan.. dien ik dan te wachten met mijn besluit? 

Hoe pak ik zoiets aan? 

(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

Yif 

te Best | Dorr 

  

Van: 

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 08:15 

A > 

Onderwerp: FW: voornemen ambtshalve adreswijziging EN 
(geanonimiseerd)

  

Hoi N 

Naar aanleiding van de onderstaande mail van de advocaat van a ik haar een antwoord sturen op haar vraag 

naar de rapportages van de huisbezoeken. 

Als jij haar een termijn van 14 dagen wilt geven voor het indienen van een zienswijze? Wat mij betreft kan dat gewoon 

digitaal. 

(geanonimiseerd)

Als je nog vragen hebt dan beantwoord ik ze graag. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

Best) 

eente Best | Dor 

  

"" > 

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 17:24 

A 

cc: 

Onderwerp: voornemen ambtshalve adreswijziging N 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Ik heb (via een omweg, naar uw bericht in een ongewenste mailbox is beland) kennis genomen van uw bericht. Graag 

zou ik namens client -En inhoudelijk gemotiveerd standpunt willen innemen in het kader van een in te dienen 

zienswijze. 

(geanonimiseerd)

Voor nu geef ik u aan dat r et woonachtig is opfWijmaar op i alweer hij ook is ingeschreven. 

Hoewel u mij rapporten van huisbezoeken hebt toegezonden, kan ik uit uw schrijven niet opmaken op basis waarvan u 

meent dat aannemelijk is dat client momentee/ woonachtig is op J} in plaats van gipe door u toegezonden zien op 

een aantal maanden geleden. U geeft daarbij aan dat er drie huisbezoeken zijn geweest is 2021 maar ik heb slechts het 

verslag van 1 bezoek aan l 1 bezoek aan 16 Ik verzoek u vriendelijk zorg te dragen voor het toesturen van de 

overige bezoeken. Ik lees dat er een bezoek was op 21 mei 2021 en 4 juni 2021. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Daarbij is door . B en ondergetekende reeds kenbaar gemaakt dat client zich niet zal inschrijven o daar hij 

daar niet feitelijk woonachtig 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Ik verzoek u mij na ontvangst van de stukken een termijn van 14 dagen te gunnen een zienswijze kenbaar te maken. 

Ervan uitgaande u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik, 

Met vriendelijke groet, 

Advocaat 

KUIJPERS NILLESEN 

Stationsweg 14 

B 's-Hertogenbosch 
(geanonimiseerd)

T:073-614 86 64 

F:073-614 64 56 

: 

B & B Advocaten KVK56960948 vormt een samenwerkingsverband met R.C. Honig Advocate te Amsterdam KvK56952201, De Vilder Advocaten 

KvK34326398. Alle diensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, welke te raadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd. ledere aansprakelijkheid s beperkt 

tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

DISCLAIMER 

De inhoud van dit emailbericht i witsluitend bestemd voor geodresseerde(n)} en kon vertrouweljke informatie bevatten die is beschermd door ons beroepsgeheim. 

Gebruik van de informatie door anderen dan geadresseerde{n} i verboden. In het gevol dit emailbericht ten onrechte bij u is gekomen, verzoeken wij u vriendelijk dit 

bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken, niet verder te verspreiden en onmiddelijk contact met ons op te nemen. 

This emaïil ond the information it contains,is for the wse of the addressee(s) only and may contain confidentional information which may be protected by our 

professional secrecy. If you are not the intended recipient, taking any actíon in reliance on the contents of this emmail s stricty prohibited and may be unlowful. If you 

are not the/an addressee ond ore in the possession of thís emoil, we request you to destroy the emaïl, not to use the contents or disclose them n ony matters to third 

parties and please to notify u immediately. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



"z 

Verzonden: woensdag 29 december 2021 11:44 

Aan: B & B Advocaten -'s-Hertogenbosch > 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

cci 

Onderwerp: voornemen ambtshalve adreswijziging N (geanonimiseerd)

Geachte B ME 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De Gemeente Best is voornemens over te gaan tot ambtshalve wijziging van een BRP registratie van uw client - 
(geanonimiseerd)

. z : ! daarom een voornemen ambtshalve wijziging registratie BRP worden toegestuurd. 

De grondslag hiervoor is gelegen in een aantal feiten en omstandigheden die met name hun grondslag vinden in 

een drietal huisbezoeken dat heeft plaatsgehad in 2021. 

Ik doe u de rapportage daarvan hierbij toekomen. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

‘Best) 

  

ED c|a MEE 

De informatie die is opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde{(n). 

Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het 

bericht te vernietigen. 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of werken aan/voor de 

gemeente Best zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van toepassing zoals weergegeven op 

www.qemeentebest.nl. Hierin is onder andere vastgelegd dat een overeenkomst pas tot stand komt nadat deze 

schriftelijk is bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan haar heeft bekrachtigd. 

  

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke 

informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl 

Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons in contact kunt treden vindt u op onze website 

www.gemeentebest.nl 

EESESEESESEESSEEESEESETSSEESSSS 

(geanonimiseerd)



  

Van: — 

Verzonden: woensdag 9 februari 2022 08:56 

Aan: 

Onderwerp: — zienswijze ambtshalve wijziging BRP (geanonimiseerd)

Dank je wel ( ik kom er zo snel mogelijk op terug. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

Best 

  

\" 

Verzonden: woensdag 9 februari 2022 08:51 

Axn: > 

Onderwerp: FW: B - zienswijze ambtshalve wijziging BRP 
(geanonimiseerd)

Ter info…. 

k hoor graag van je als het besluit en inschrijving op} moet doorgaan. (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



\" > 

Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 17:42 

A > 

CC: Kuijpers & Nillesen Advocaten - 's-lertogenbosch 

Onderwerp: n - zienswijze ambtshalve wijziging BRP 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geachte E B 

Bijgaand de zienswijze namens B !.R. B 

Ervan uitgaande u hiermee vooralsnog afdoende te hebben geinformeerd, verblijf ik. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Advocaat 

KUIJPERS NILLESEN 

advoenten 

Stationsweg 14 

5211 TW 's-Hertogenbosch 

T:073-614 86 64 

F:073-614 64 56 

E 

@ B Advocaten KKS6960948 vorrnt een samenwerkingsverband met NNN Advocate te Amsterdam KVK56952201, De Vilder Advocaten 

KuK34326398, Alle diensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, welke te raadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd. ledere aansprakelikheid is beperkt 

tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelikheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen rsico 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

DISCLAIMER 

De inhoud van dit emaïlbericht is itsluitend bestemd voor geadresseerde{n} en kon vertrouwelijke informatie bevatten die is beschermd door ons beroepsgehei 

Gebruik van de informatie door anderen dan geadresseerde(n) i verboden. In het geval dit emailbericht ten onrechte bi u is gekomen, verzoeken wij u vriendelijk dit 

bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken, niet verder te verspreiden en onmiddellijk contact met ons op te nemen. 

This emait and the information it contains, i for the use of the addressee{s) only and may contain confidentionol information which may be protected by our 

professional secrecy. I you are not the intended recipient, taking ony actíon in reliance on the contents of thís email i strictiy prohibited and may be unlawful. I you 

are not the/an addressee and ore in the possession of this email, we request you to destroy the email, not to use the contents or disclose them in any matters t0 third 

parties and pleose to notify us immediotely, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



O 

Van: e 

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 11:04 

Aan: r em Ù 

Onderwerp: FW: andere functie I 

Bijlagen: Zienswijze BRP vz 080222.pdf; Reactie op de zienswijze die de advocaat van i 
(geanonimiseerd)  

M de procedure heeft ingebracht naar aanleiding van het voornemen d.docx 
(geanonimiseerd)

Hoì_ 

Ik was samen met B een ambtshalve wijziging inschrijving aan het behandelen. B heeft daarvoor eind vorig jaar 

een voornemen verzonden. Daarop is een zienswijze d.d. 8 februari 2022 van de advocaat van de betrokkene, - 

, ontvangen. 

Op 16 maart 2022 is er een door ons een huisbezoek afgelegd waarvan wij de bevindingen nog wilden meenemen in 

deze wijzigingsprocedure. 

Bijgaand tref je de zienswijze aan en de inhoudelijke reactie daarop. Het is denk ik handig om de inhoudelijke reactie in 

het besluit over te nemen als reactie op de zienswijze. 

Kun jij de zaak overnemen van ? Het enige dat er nog hoeft te gebeuren is het verzenden van het (definitieve) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

besluit om over te gaan tot ambtshalve wijzigen van de inschrijving van E N " 

naar 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Alvast bedankt en wanneer je nog vragen hebt beantwoord ik die graag. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

Best 

  
Gemeente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Tel, 14 0499 | 

\" 

Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 13:53 

Aan: 

Onderwerp: andere functie B 

Hallo , 

Hierbij informeer ik je dat ik per 1 april een andere functie heb binnen de gemeente Best. 

Ik ga Burgerzaken verlaten voor N- 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Volgende week heb ik vakantie. 

Ik ben mijn e-mails aan het bijwerken en kom onderstaand zienswijze tegen. 

Het besluit is nog niet verstuurd want was nog in afwachting van jouw bericht om hem ambtshalve uit te schrijven. 

Mocht je meer informatie hebben dan kun je contact opnemen met de collega's van Burgerzaken. 

Met vriendelijke groet, 

Allround medewerker Burgerzaken 

140499 | 

  

Van 

Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 17:42 

Aan: 

CC: Kuijpers & Nillesen Advocaten - 's-Hertogenbosch <iní 'knadv n.nl> 

Onderwerp: e zienswijze ambtshalve wijziging BRP 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geachte E 

Bijgaand de zienswijze namens E 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ervan uitgaande u hiermee vooralsnog afdoende te hebben geinformeerd, verblijf ik 

  

  

Met vriendelijke groet, 

Advocaat 

KE (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Stationsweg 14 

5211 TW 's-Hertogenbosch 

T:073-614 86 64 

F:073-614 64 56 

E ! (geanonimiseerd)

kuljpers & EN Advocaten KvKS6960948 vormt een samenwerkingsverband met B Advocate te Amsterdam KUK56952201, De Vilder Advocaten 

KvK34326398. Alle diensten worden verleend op basis van een overeenkomst van opdracht met het betreffende kantoor, waarop de bij dat kantoor behorende 

algemene voorwaarden van toepassingzijn, welke te raadplegen zijn via de website en op verzoek kunnen worden toegestuurd. edere aanprakelijkheid is beperkt 

tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

DISCLAIMER 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



De inhoud van dit emailbericht s uitsluitend bestemd voor geadresseerde{n) en Kon vertrouwelike informatie bevatten die is beschermd door ons beroepsgeheim. 

Gebruik van de informatie door anderen dan geadresseerde(n) s verboden. In het geval dt emailbericht ten onrechte bij u is gekomen, verzoeken wij u vriendeljk dit 

bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken, niet verder e verspreiden en onmiddellijk contact met ons op te nemen. 

Th email ond the information it contains, is for the use ofthe addresseels} only and moy contain confidentional nformation which may be protected by our 

professional secrecy. I you are not the intended recipient, taking ony action n reliance on the contents of ths email s strictly prohibited and may be unlawful. f you 

are not the/an addressee and are in he possession of this email, we reguest you to destroy the email, notto use the contents o disclose themm in any matters o third 

parties and please to notify us immediately. 
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Van toepassing zijnde wetsartikelen 

BRP 

Artikel 2.20 

1. Aan de aangifte van een ingezetene die zijn adres heeft gewijzigd, worden gegevens betreffende het 

adres ontleend, tenzij aannemelijk is dat die gegevens onjuist zijn. 

2. Indien een ingezetene die zijn adres heeft gewijzigd, in gebreke is met het doen van aangifte, 

draagt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar betrokkene zijn adres 

heeft, ambtshalve zorg voor opneming van gegevens betreffende het adres. 

   

Artikel 239 

1. De ingezetene die zijn adres wijzigt doet hiervan schriftelijk aangifte bij het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn nieuw adres heeft. 

Op zichzelf zou je kunnen stellen dat Bartike! 2.39 heeft geschonden omdat hij geen aangifte heeft 

gedaan van adreswijziging van B naai. Aan de andere kant is het zeer waarschijnlijk dat hij helemaal 

nooit op nummer j zijn hoofdverblijf heeft gehad en dat zijn aangifte overschrijving vanl naar W niet de 

werkelijkheid weergaf. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Artikel 2.60 

Een beslissing van het college van burgemeester en wethouders om: 

d. ambtshalve over te gaan tot inschrijving, of tot opneming van gegevens in het geval dat inschrijving of 

opneming op grond van een aangifte had moeten geschieden; 

wordt gelijkgesteld met een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. 

Artikel 4.17 

Het college van burgemeester en wethouders kan een boete van ten hoogste 325 euro opleggen: 

b. aan degene met een woonadres in de gemeente die bewust toelaat dat een andere persoon met datzelfde 

woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is. 

Artikel 2.34 meldplicht 

1. Een bestuursorgaan dat in verband met de verstrekking van een authentiek gegeven uit de 

basisregistratie gerede twijfel heeft over de juistheid van dat gegeven, doet hiervan mededeling aan 

het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente. 

Algemene wet bestuursrecht 

Artikel 5:1 

1. In deze wet wordt verstaan onder overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of 

krachtens enig wettelijk voorschrift. 

Artikel 5:11 

Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het 

houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, 

Artikel 5:15 

1. Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te 

betreden met uitzondering van een woning, zonder toestemming van de bewoner. 

Artikel 5:17 

1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens. 

2. Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. 
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Artikel 5:18 

1. Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan 

monsters te nemen. 

Artikel 5:20 

1. Eenieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de dor hem gestelde redelijke termijn alle 

medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn 

bevoegdheden. 
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e m 

Van: z—w| 

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 12:03 

Aan: n 

e < 

Hoigg, 

e zdvocaat var\F' ) nam contact up met ons | om te vragen of er al een 
de ambtshalve adreswijziging van (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Zou jij contact met B kunnen opnemen en haar kunnen zeggen wanneer ze ongeveer een besluit kan 

verwachten? 

(geanonimiseerd)

Mevrouw is te bereiken op nummer 

Alvast bedankt ! 

  

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

GemeenteBest | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Tel. 140499 | 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





mm 

Van: n 

Verzonden: dinsdag 19 april 2022 07:44 

Aan: 

Onderwerp: verzoek contact 

Holg 

Zou jij contact kunnen opnemen met N zij vraagt naar de stand van zaken in de besluitvorming (geanonimiseerd)

Mocht je vooraf nog inhoudelijke vragen hebben dan bel gerust. Ik ben te bereiken op nummer EN o' B 

e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Kuipers en Nillissen Advocaten 

  

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

‘ Best) 

AB Best | Tel 140499 | 

      
semeente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | 5 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



    

  

      



m 

Van: D | 

Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 09:53 

Aan: em e o 

Onderwerp: procedure ambtshalve wijziging inschrijving _ 

Hoijgg, 

(geanonimiseerd)

Kun je mij bijpraten over de stand van zaken in de procedure ambtshalve wijziging BRP inschrijvine ? 

De advocaat van B B om informatie gevraagd, vandaar. 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

  

(geanonimiseerd)



  

  

  



_ 

Van: r 

Verzonden: maandag 15 augustus 2022 14:51 

Aan: L e w 

Onderwerp: Woo verzoek 

Goedemiddaggg, 

Ik heb op 9 augustus 2022 een Woo verzoek ontvangen en een van de vragen in het verzoek luidt als volgt: 

De aanvrager wil alle bestaande documenten ontvangen die betrekking hebben op: 

e _ Alle beleidskaders en interne beleidsregels omtrent adresonderzoeken 

e _ Alle verslagen van gesprekken, overleggen en vergaderingen die zijn gevoerd in verband met het opstellen van 

de geldende beleidskaders en interne beleidsregels omtrent adresonderzoeken. 

Nu heb ik in de kennisbank wel enige informatie gevonden over de adresonderzoeken maar ik weet niet of dat alles is of 

dat er wellicht nog meer is dat niet op de kennisbank staat. 

Zou jij me kunnen vertellen in hoeverre er met betrekking tot de twee onder de bullits vermelde zaken documenten 

bestaan en zo ja, waar ik die kan terugvinden? 

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

ente Best | Dorpsplein 2 | Postbus 50 | 5680 AB Best | Tel. 14 0499 

  

(geanonimiseerd)



    

  

  



  

Van: n 

Verzonden: woensdag 24 augustus 2022 16:55 

Aan: m 

Onderwerp: RE: Woo verzoek 

Bijlagen: Circulaire+Adresonderzoek+BRP+1+november+2018.pdf; Handleiding 

adresonderzoek.pdf; Handleiding Processen verzoek en adresonderzoek.pdf 

Hallog, 

Ik denk dat dit het enige is wat we als documentatie hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Medewerkster burgerzaken 

  

\" 

N ? 14:10 

> 

Onderwerp: FW: Woo verzoek 

Goedemiddagig, 

Heb je al tijd gehad om naar mijn mail van 15 augustus 2022 te kijken? 

Ik hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Van: B 

Verzonden: maandag 15 augustus 2022 14:51 

" 

Onderwerp: Woo verzoek 

Goedemiddagg 

Ik heb op 9 augustus 2022 een Woo verzoek ontvangen en een van de vragen in het verzoek luidt als volgt: 

De aanvrager wil alle bestaande documenten ontvangen die betrekking hebben op: 

e Alle beleidskaders en interne beleidsregels omtrent adresonderzoeken 

e  Alle verslagen van gesprekken, overleggen en vergaderingen die zijn gevoerd in verband met het opstellen van 

de geldende beleidskaders en interne beleidsregels omtrent adresonderzoeken. 

Nu heb ik in de kennisbank wel enige informatie gevonden over de adresonderzoeken maar ik weet niet of dat alles is of 

dat er wellicht nog meer is dat niet op de kennisbank staat. 

Zou jij me kunnen vertellen in hoeverre er met betrekking tot de twee onder de bullits vermelde zaken documenten 

bestaan en zo ja, waar ik die kan terugvinden? 

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist handhaving 

Gemeente Best | Dorpsplein 2 us 50 | 5680 AB Best | Tel, 14 0499 

  

(geanonimiseerd)



Processen verzoek en adresonderzoek 

Verzoek 

Hierin zitten de volgende functies deze gaan nu live voor burger en ambtenaar: 

o  uittreksel BS 

o  uittreksel BRP 

o  bewijs NL schap 

o  bewijs van in leven zijn (kan burger alleen als hij/zij het uittreksel moet betalen) 

o Verstrekking beperking in en uitschakelen 

o Wijziging naamgebruik 

Voor al deze processen zitten de begeleidende brieven in de kennisgeving, en kun je dus vanuit het proces 

printen. 

De processen kunnen via twee wegen worden gestart, 

* De burger kan de aanvraag online doen, deze nieuwe aanvraag komt dan terecht in nieuwe 

taken, wij moeten dan het uittreksel printen. De begeleidende brief die hierbij hoort zit in 

kennisgeving en kun je daar printen. Daarna per post verzenden aan de aanvrager. 

e  De burger komt aan de balie voor een uittreksel/verstrekking beperking of wijziging 

naamgebruik. Deze kun je dan aanvragen start je via: 

o > blauwe pijl -> verzoek -> kies het product dat je nodig hebt -> doorloop alle 

stappen. Op het einde komt dan het uittreksel naar voren en via de kennisgeving kun je 

dan een bevestigingsbrief sturen/meegeven, 

*extra informatie uittreksel BRP 

« Erzijn een reeks standaard uittreksels, deze hebben dezelfde basis als eerst: 

Uittreksel BRP Internationaa 

Uittreksel BRP met adreshistorie en gezinssamenstelling 

    

Uittreksel BRP met BSN-nummer 

  

   Uittreks met ouderlijk gezag voor het reizen met kinderen 

  P standaard 

  

uittreksel BRP voor echtscheiding 

uittreksel 8RP voor ooleidine/school/examer 

e  Je kan de uittreksels altijd aanpassen door de volgende link op ja te zetten ‘wilt u de selectie 

zien/aanpassen': 

k n anders. namelijk 

°  Het‘anders, namelijk:” uittreksel is leeg je moet hier altijd op JA klikken en kun je zelf aangeven 

wat er allemaal op het uittreksel moet komen te staan. 
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« Wil je dat bv bij een uittreksel adreshistorie de gezinsleden ook op het uittrekse! moeten staan dan 

moer je als je de aanvrager hebt geselecteerd klikken op + gerelateerden op het adres 

ophalen, daama pas op volgende pagina kiikken. 

Ik denk dat de andere verzoek processen voor zich spreken. Zo niet Ie weet er nu ook alles van ;-) 

Adresonderzoek 

(geanonimiseerd)

Kunnen we alleen als ambtenaar opstarten: 

e Via blauwe pijl -> Onderzoek/Correctie -> Adresonderzoek 

« Belangrijk is dat alle gegevens die je hebt zo correct mogelijk worden ingevuld. Zodra je boven in de 

zaak dan op opslaan drukt, kun je uit documenten -> aanmaken document-> de brieven printen, 

die bij dit stapje n het proces past (je kan ze in DOCX of PDF maken). 

e  Zodra je bij Signaaldatum een datum invult dan komt de zaak op die datum weer naar boven in 

de takenlijst 

«  Datum melding is de start van je onderzoek 

Dit is het start scherm. 

  

  

  

e Ook kun je een dossier per proces stap draaien van het onderzoek en de genomen stappen dit 

kan ook via documenten -> aanmaken document -> kies dan Dossier voor adresonderzoek. 

Ik denk dat de rest van het proces voor zich wijst. Als je alle velden maar correct invult en bij signaaldatum 

aangeeft wanneer de zaak weer in je takenlijst moet komen staan is dit een hele fijne manier van dossier 

opbouw en proces verwerking denk ik. 
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Legenda Kennisbank 

© Publieke informatie 

© Interne informatie 5G netwerk © Gebruiksmelding en 

Aanslag gemeentelijke heffingen _ omgevingsvergunning brandveilig 

eo gebruik @ © 

Adresonderzoek © Gehandicaptenparkeerkaart 
  

hetalen 

Adresonderzoek 

3 Opnemen a mnzeoppelagen 

Algemeen  Kennishouders _ Documenten 

Kennishouders 
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Adresonderzoek 
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Adresonderzoek 
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Aigemeen  Kennishouders _ Doeumenten 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

De Colleges van burgemeester en wethouders 

van de gemeente 

ii.a. de Hoofden Burgerzaken 

ii.a. de Toezichthouder BRP 

circulaire 

Onderwerp Adresonderzoek BRP 

Doelstelling Uitvoering van regelgeving 

Juridische Wet BRP 

grondslag 

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 

n 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 

DGoorio 

atdeling de 

Turnar 197 

  
s rijksoverheida 

Contacipersoon 

Servicedesk RVIG 

T 088-9001000 

Datum 

3 seplember 2018 

Kenmerk 

2018-0000266452 
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Datum 

3 september 2018 

Kenmerk 

2018-0000266452 

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.! 

= 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 

* 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. 

Datum 

3 september 2018 

Kenmerk 

2018-0000266452 
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Datum 

3 september 2018 

Kenmerk 

2018-0000266452 

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 

begrupeh]ke 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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Datum 

3 september 2018 

Kenmerk 

2018-0000266452 

- 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 werkdagen? 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. 

? Zie https://aanpakadreskwaliteit.pleio.nl/pages/view/56304602/leidraad-voor-gebruik- 

internet-als-bron-voor-adresonderzoek 

? Artikel 28 Besluit BRP 

Pagina 5 van 15 



Datum 

3 september 2018 

Kenmerk 

2018-0000266452 

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.* 

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 boete’ 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 

* Zie hiervoor ook de circulaire 'Wanneer terugmelden van afwijkende gegevens aan de BRP 

(gerede twijfel)’ via www.rvig.nl 

* 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 aanwendenS. 

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 

muiltidisciplinair besproken worden en kan het resultaat van het 

BRP-adresonderzoek teruggekoppeld worden. 

® op grond van tite! 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht 

Pagina 7 van 15 



Datum 

3 september 2018 

Kenmerk 

2018-0000266452 

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.” 

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 
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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 schriftelijk? 

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. 

® Het is niet noodzakelijk dit per aangetekende post te doen 
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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 

briefadres’, 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 

3 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 afgesioten. 

Doet de persoon geen aangifte, dan besluit de gemeente tot 

ambtshalve vertrek naar het buitenland’9, 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-mailadres!! 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 ?. 

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. 

© Artikel 2.21 Wet BRP 

* 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 

' Artikel 2,22 Wet BRP 
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situatie 

brief aangifteplicht 

Voornemen en besluit 

  

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

  

2.-briefadres naar hui riefadres 

  

3.-vestiging vanuit 

buitenland e 

4.-verhuizing binnen 

gemeente _ 

-verhuizing naar andere 

gemeente 

   

naar huidig briefadres 
  

naar huidig adres 

'naar huidig adres en 

naar nieuw adres_ 

n‚vt, 

naar huidig adres 

naar huidig adres en naar 

nieuw adres _ 

n.v.t. dossier doorsturen 

naar andere gemeente 

met verzoek in 

behandeling te nemen 
  

  

6.-verhuizing naar buitenland 

7.-adres onbekend 

  

naar adres buitenland 

en naar laatst bekend 

_ | adres in BRP 

naar laatst bekend adres 

in BRP 

  

naar adres buitenland en 

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.'3 

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. 

3 Zie 'Protocol vermiste personen' via www.nvvb.nl 
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1. Procesconfiguratie 

Ga naar de procesconfiguratie en klik op "Nieuwe configuratie”: 

[+ oo} 

  

  

Zoek in de lijst naar “onderzoek/correctie” en kies “Adresonderzoek”: 

  

  

11. Algemeen 

Geef de configuratie een naam, een datum wanneer deze actief moet worden, geef vervolgens aan of de 

zaak aan een andere behandelaar toegewezen mag worden en klik daarna op volgende: 

  

f 
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1.2. _ Bewakingstermijnen   

Geef de bewakingstermijnen in. Dit houdt in dat iBurgerzaken zelf in de gaten houdt wanneer er stappen 

moeten worden dooriopen in het proces. Klik op “Volgende om door te gaan: 

  (geanonimiseerd)
  

1.3. Correspondentie 

Tijdens de verschillende stappen is er de mogelijkheid om automatisch emailberichten te versturen. Om 

deze optie te activeren kies je bij "Bevestigings e-mail verzenden” voor "Ja”: 
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1.4. Documenten 

Standaard worden er in het proces een aantal documenten aangemaakt. Als er meer documenten 

aangemaakt moeten worden, dan kunnen deze worden toegevoegd met de knop “Procesdocument 

toevoegen". Klik op “Volgende” om door te gaan: 

  

  

  

  

1.5, Producten & diensten 

Het is eventueel mogelijk items aan dit proces te koppelen. Dit doe je door te klikken op “Product of 

dienst toevoegen”, Klik vervolgens op "Volgende" om door te gaan: 
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Fr wordt nu teruggegaan naar het eerste scherm. Klik op “Opslaan en afsluiten” om op te slaan. 

  

f 
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2. Ambtenaar 

Er kan een nieuwe zaak gestart worden door naar Apps -> "Onderzoek /Correctie” -> “Adresonderzoek” 

te gaan: 
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21. Intake 

Zoek de persoon op en selecteer deze. Let op je kunt uitsluitend personen in onderzoek nemen als deze zijn 

ingeschreven in de eigen gemeente: 
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Om het onderzoek te kunnen starten zijn er een aantal gegevens nodig. Geef minimaal de “Datum melding” 

op en door wie het is gemeld. Documenten over het opstarten van het adresonderzoek kunnen toegevoegd 

worden door te kiezen voor “Aanmaken document” of door te kiezen voor “Upload Overig document”: 
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Geef bij “Datum vooronderzoek afgerond” de datum in wanneer je het vooronderzoek hebt afgerond. Er 

kan daarnaast ook gekozen worden voor een "Signaaldatum” dit houdt in dat iBurgerzaken aangeeft 

wanneer er een actie uitgevoerd moet worden in het dossier. Klik op “In onderzoek plaatsen” om door te 

gaan: 

  

  

2.2. Controleren 

Typ bij “Signaaldatum” een datum in waarop je wilt dat iBurgerzaken aangeeft dat er een nieuwe actie 

vereist is, Maak de benodigde documenten aan of upload deze. In dit scherm heb je ook al direct de 

mogelijkheid om het onderzoek af te ronden. Let op er moet altijd een reden gekozen worden om het 

onderzoek af te ronden. Klik op “Volgende op door te gaan: 
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In het uitgebreide onderzoek is er de mogelijkheid inhoudelijke opmerkingen te plaatsen. Daarnaast is 

het mogelijk om weer een nieuwe signaaldatum op te geven voor de volgende actie: 

  

  

Mocht het resultaat van het onderzoek nu al duidelijk zijn, dan kan het resultaat hier worden opgegeven 

en zal het volgende proces worden gestart. Klik op “Volgende” om door te gaan: 
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2.3. Leveren 

In dit scherm kan het voornemen worden geproduceerd. Geef hier een nieuwe signaaldatum op, wanneer 

de volgende actie in dit dossier moet worden uitgevoerd. Tevens is het in dit scherm mogelijk de zaak af 

te ronden. Klik op “Volgende” om door te gaan: 

  

  

In dit scherm moet het besluit worden geproduceerd en moet de einddatum van het onderzoek worden 

ingegeven: 
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Na het invullen van de einddatum van het besluit moet er een resultaat aan het onderzoek worden 

gegeven. Vanuit het proces “Adresonderzoek” heb je direct de mogelijkheid een ambtshalve aangifte te 

starten. Klik op "Uit onderzoek halen” om het onderzoek te beëindigen: 
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3. Burger 

Dit proces wordt alleen uitgevoerd door de gemeente, Voor dit proces is geen burgerproces aanwezig. 
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