
 

 

Met onbekende bestemming 
uitgeschreven 

Wat is het en wat zijn de gevolgen? 

 
 

 
Inschrijving in de gemeente 
 
Iedereen, die naar verwachting vier maanden in een half jaar (legaal) in Nederland 
verblijft, moet ingeschreven worden in de Basisregistratie personen (BRP) van zijn 
woongemeente. Als iemand op meer dan één adres woont, moet hij ingeschreven 
worden op het adres, waar hij de meeste nachten in een week slaapt. Als iemand 
verhuist, moet dit binnen vijf dagen na verhuizing bij de (nieuwe) woongemeente 
doorgegeven worden. 
 
Een verhuizing heeft meestal heel wat voeten in de aarde, dus soms wordt het doen 
van aangifte van verhuizing bij de gemeente vergeten. Soms ook willen mensen niet 
vindbaar zijn voor de overheid en wordt er bewust geen aangifte gedaan. Meestal 
komt de gemeente te weten dat iemand niet meer op een adres woont. Er schrijven 
zich bijvoorbeeld nieuwe bewoners in, er komt een melding van de Belastingdienst of 
een gerechtsdeurwaarder of de achterblijvende bewoner geeft dat aan.  
 
Adresonderzoek 
 
Als de gemeente het signaal krijgt dat een ingeschrevene niet meer op het 
betreffende adres woont, mag zij deze inwoner niet zomaar uitschrijven. Er moet 
eerst een gedegen onderzoek gedaan worden. Soms kent de gemeente het nieuwe 
woonadres al en kan de burger op dat adres benaderd worden. Als dat nieuwe adres 
niet bekend is, wordt de burger op zijn oude woonadres aangeschreven.  
Daarnaast worden andere afdelingen van de gemeente en (indien bekend) 
familieleden of werkgevers benaderd met de vraag of zij het nieuwe adres weten. 
Ook zoekacties via internet leveren geregeld aanknopingspunten op om de burger  te 
kunnen benaderen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het gebruik van 
Facebook. 
 
Helaas komt het ook voor, dat de burger op geen enkele wijze te benaderen is en hij 
er niet op gewezen kan worden aangifte te doen van zijn nieuwe woonadres. Of de 
burger is wel benaderd, maar doet toch geen aangifte. In die gevallen kan de 
betreffende burger natuurlijk niet op zijn oude woonadres ingeschreven blijven.  
De procedure van “uitschrijving met onbekende bestemming” wordt dan opgestart. 
 
 
 



Procedure uitschrijving met onbekende bestemming 
 
Binnen deze procedure wordt allereerst het “voornemen” verstuurd om iemand met 
onbekende bestemming uit te schrijven. Dit voornemen wordt in ieder geval naar het 
oude adres verstuurd en –als het nieuwe adres bekend is- ook naar het nieuwe 
adres. De burger moet vervolgens binnen vier weken hierop reageren om 
uitschrijving te voorkomen. 
Als er na de genoemde termijn geen reactie ontvangen is en/of de burger niet 
uitschreven is, wordt het “besluit” van uitschrijving uit Nederland genomen. Dit besluit 
wordt aangetekend naar het oude woonadres en het eventueel bekende nieuwe 
woonadres gestuurd.  In het besluit staat vermeld dat de burger wordt uitgeschreven 
per de datum van het verstuurde voornemen. 
 
Tegen het besluit kan bezwaar aangetekend worden. Hiertoe moet binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit (het versturen van de brief) een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ingediend worden. 
Om uitschrijving na deze zes weken te voorkomen kan ook een “verzoek om 
voorlopige voorziening” bij de Voorzieningenrechter ingediend worden. De 
Voorzieningenrechter kan dan beslissen om de daadwerkelijke administratieve 
uitschrijving tegen te houden tot na de bezwaarprocedure.  
In de bezwaarprocedure wordt de burger door een onafhankelijke bezwaarschriften-
commissie gehoord. Deze commissie adviseert het college over eventuele 
aanpassing van het besluit. Tegen dit besluit kan dan weer beroep ingediend worden 
bij de rechtbank. 
 
Maar wat zijn dan de gevolgen? 
 
Als iemand uitgeschreven is uit Nederland, heeft dat zeker gevolgen. Op dat moment 
is iemand namelijk administratief niet meer woonachtig in Nederland. Een 
reisdocument kan niet meer bij de woongemeente aangevraagd worden, maar alleen 
nog in een beperkt aantal (grens)gemeenten. U kunt geen nieuw rijbewijs aanvragen, 
geen kenteken op uw naam zetten, geen uittreksels uit de BRP krijgen. 
Maar uitschrijving uit Nederland kan uiteindelijk ook financiële gevolgen hebben. 
Verschillende rechten worden opgeschort. U kunt hierbij denken aan rechten, 
voortkomend uit onder andere de volgende regelingen: 
 

- Wet werk en bijstand 
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen 
- Toeslagenwet 
- Algemene nabestaandenwet 
- Algemene kinderbijslagwet 
- Algemene ouderdomswet 
- Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 
- Wet op de rechtsbijstand 
- Wet studiefinanciering 
- Wet tegemoetkoming studiekosten 

 
Daarnaast wordt u later (als u de leeftijd van 65/67 hebt bereikt) gekort op uw AOW, 
omdat u niet een aaneengesloten periode in Nederland hebt gewoond. 
 
 
 



 
Eigen verantwoordelijkheid 
 
De rechter heeft in een rechtszaak uitspraak gedaan, dat een burger zelf 
verantwoordelijk is voor zijn of haar inschrijving in de BRP. Het is daarom belangrijk, 
dat u zelf tijdig zorgt voor inschrijving op het juiste adres. 

 
Vragen en informatie nodig? 
 
Team Burgerzaken / KCC 
Gemeente Zoeterwoude 
Noordbuurtseweg 27 
2381 ET Zoeterwoude 
email: burgerzaken@zoeterwoude.nl 
tel.: 071-5806300 
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