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DONUT 1 // Functionele Ruimte BRP 

Casus: Het probleem van Marco 
Marco werd tijdens de crisis ontslagen. Hij kon de hypotheek van zijn huis niet meer opbrengen. De 

bank dwong hem om het huis te verkopen. Dat leverde hem een restschuld op. Bovendien heeft hij nu 

geen huis meer. Hij leefde op straat en logeert nu een groot deel van de tijd bij zijn moeder. Een goed-

kope woning zit er voorlopig niet in. Zolang Marco geen stabiele situatie voor zichzelf creëert, komt 

hij niet in aanmerking voorschuldhulpverlening. En zolang hij niet in de schuldhulpverlening zit, komt 

hij niet in aanmerking voor een huurwoning van de woningbouwcorporatie. Belangrijker: Hij staat niet 

eens ingeschreven bij de gemeente, omdat hij geen vast woonadres meer heeft. Daardoor komt hij 

ook niet in aanmerking voor schuldhulp, of maatschappelijke zorg, laat staan een uitkering of andere 

financiële steun. Hij mag zich van de huiseigenaar van de woning van zijn moeder ook niet bij haar 

inschrijven. Zijn moeder wil bovendien niet om de haverklap lastiggevallen worden door deurwaarders. 

Hij zoekt een plek om een briefadres te krijgen. Dat is een eerste stap om aan hulp te komen. Dan kan 

hij bijvoorbeeld een daklozenuitkering aanvragen. Maar hoe kom je aan zo’n briefadres? Als je geen 

vaste woonplek hebt? En hoe kom je aan een vaste woonplek, zonder briefadres? 

Knelpunt
Sommige mensen hebben zorg (maatschappelijke opvang), sociale zekerheid (een uitkering) of dienst-

verlening (schuldhulpverlening) nodig. Ze krijgen daar geen toegang toe, omdat ze niet in de BRP ge-

registreerd staan. Terwijl ze wel in de stad verblijven. Tegelijkertijd maken bijvoorbeeld de Jeugdwet, 

maar ook de Participatiewet en de WMO, gemeenten verantwoordelijk voor zorg-, hulp-, en dienstver-

lening aan bewoners. In de praktijk knelt dat. Immers, mensen die niet in de BRP staan, hebben geen 

recht op die hulp. 

We kunnen dus spreken van een functionele waarde van de BRP (toegang tot verzorgingsstaat) en een 

intrinsieke waarde van de BRP (registratie van woonplek). In de praktijk betekent dit, dat gemeenten 

soms concessies doen aan de intrinsieke waarde van de BRP (registratie functie) om de functionele 

waarde van de BRP (toegang tot zorg) mogelijk te maken. Marco krijgt tijdelijk een briefadres terwijl 

hij misschien strikt gezien op het adres van zijn moeder geregistreerd zou moeten worden. Dit biedt 

hem de kans om met behulp van zorg- en dienstverleners uit het dal te klimmen. Als de gemeente hem 

die kans niet biedt, dan bestaat de mogelijkheid dat Marco zijn opvangplek bij zijn moeder verliest en 

weer op straat belandt. De overheid verliest hem uit het zicht. Wanneer hij na een paar jaar weer op-

duikt zullen de maatschappelijke kosten vermoedelijk hoger zijn dan nu het geval is. Een andere optie 

is dat Marco bij zijn moeder verblijft maar zich nergens zal registreren. Ook dan is hij onbereikbaar 

voor de overheid. Deze scenario’s zullen in elk geval geen bijdrage leveren aan de intrinsieke waarde 

van de BRP. Wanneer Marco in een gemeentelijk traject terechtkomt wordt hij geholpen met het 

zoeken van werk, vaste woonruimte en worden zijn schulden geregeld. Uiteindelijk zal Marco hiermee 

een woning of een kamer vinden waar hij zich wel kan inschrijven. In dit scenario is een briefadres dus 

zowel in het belang van de functionele als van de intrinsieke waarde van de BRP. 

Oplossing en verzoek 
De BRP We willen de SG’s van BZK, SZW en VWS vragen de ruimte voor gemeenten om die keuze te 

maken te bevestigen:  
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Als mensen beter geholpen kunnen worden, kunnen gemeenten de functionele  waarde van de BRP 
(voorwaardelijk voor zorg, en sociale zekerheid) verkiezen boven de intrinsieke waarde van het BRP 
(registratie van feitelijke verblijfplaats).

DONUT 1 // FUNCTIONELE RUIMTE BRP 
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DONUT 2 // BRP & BAG 

Casus:  Het probleem van Marcella 
Marcella wordt van het kastje naar de muur gestuurd en komt daardoor in de problemen.  Tot 1 janu-

ari 2015 had ze een bijstandsuitkering. Deze is beëindigd, omdat ze werk heeft gevonden. Zij verbleef 

en verblijft nog steeds in een kantoorpand, waarvoor ze ook huur betaalt, maar niet ingeschreven kan 

worden. Bij de beëindiging van de bijstand is ze ook uitgeschreven bij de gemeente en is haar brief-

adres beëindigd. Ze komt nu echter in de problemen doordat ze niet meer ingeschreven staat. De bank 

wil een inschrijving, en haar rijbewijs en haar inschrijving bij woningnet moeten verlengd worden. Dat 

kan nu niet. Daarnaast is ze bang haar baan (via een uitzendbureau) te verliezen. Ze is twee weken 

geleden bij burgerzaken geweest en ook bij het daklozenspreekuur. Zij is verwezen naar HVO Querido, 

maar HVO Querido vertelde dat zij bij de gemeente moet zijn. Kortom, ze wordt van het kastje naar de 

muur gestuurd.

Knelpunt 
Ergens wonen waar je formeel niet mag wonen levert problemen op. Dat heeft te maken met de BAG. 

De registratie in de BRP op een briefadres kan formeel niet op een adres zonder woonbestemming. 

Daarnaast zijn situaties bekend dat huiseigenaren niet willen dat mensen zich op een adres inschrijven, 

waar geen woonbestemming is. Beide situaties kunnen leiden tot problemen,  want zonder adres geen 

sociale voorzieningen. 

Oplossing en verzoek 
Maastricht en Zaanstad hebben het eerste probleem opgelost door nauwe samenwerking met de 

dienst WaBo en WOZ, die over de omgevingswet en BAG gaan. Daardoor wordt het mogelijk om de 

functie van een gebouw in de BAG aan te passen en is wonen alsnog toegestaan mits het past in het 

bestemmingsplan. Amsterdam experimenteert met ‘onder de pannen’ waar mensen zonder OGGZ, 

maar met schulden, onder voorwaarden een briefadres kunnen krijgen. 

We willen de SG’s van BZK, SZW en VWS vragen de ruimte voor gemeenten om die keuze te maken 
te bevestigen:

  DONUT 2 // BRP & BAG 
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DONUT 3 // BRP & REGIOBINDING 

Het probleem van Mounir en Maartje
Mounir heeft geen dak meer boven zijn hoofd. Hij zwerft al een aantal jaren van stad naar stad. Van 

vrienden naar bekenden. Acht jaar geleden ging zijn vrouw bij hem weg en ze nam de kinderen mee. 

Mounir vertrok eerst naar Italië, waar hij familie heeft wonen. Maar na ruzie kwam hij terug naar 

Nederland. Waar hij geboren en getogen is. Het punt is alleen dat hij nergens terecht kan, omdat ge-

meenten steeds aan hem vragen of hij de laatste twee jaar in de stad heeft gewoond. En dat is niet zo. 

De laatste twee jaar woonde hij overal en nergens. En dus heeft hij geen regiobinding. Nergens. Dat 

betekent feitelijk dat hij nergens gebruik kan maken van WMO-voorzieningen. En daar valt de opvang 

onder. 

Maartje heeft een ander probleem Drie jaar geleden kreeg ze voor het eerst een flinke psychose. Na 

een paar psychologen te hebben bezocht kwam ze niet veel verder. En toen kreeg ze er nog een. Ze 

kon uiteindelijk in een zeer specialistische instelling in Amsterdam terecht. Toen ze daar weer uitkwam, 

was het 2 jaar en drie maanden later. Ze kon zich niet opnieuw vestigen in de stad waar ze altijd ge-

woond had, omdat ze daar geen regiobinding had. En in Amsterdam wilde ze niet wonen.  

Knelpunt: Stedelijk kompas en regio-binding
Het Stedelijk Kompas (2008) is de overkoepelende naam van het plan van aanpak van centrumge-

meenten om de aantallen dakloze mensen te verminderen, hen te laten doorstromen naar een zo 

zelfstandig mogelijk bestaan, hun kwaliteit van leven te verbeteren en de met dakloosheid gepaard 

gaande overlast te verminderen. In het plan zijn pijlers geformuleerd om dakloosheid te verminderen 

en doorstroom naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan te bevorderen. Om meetbaar te maken of de 

doelstellingen werden gehaald, moesten daklozen zich registreren. Aan registratie werden voorwaar-

den gesteld, zij moesten bijvoorbeeld aantonen al langere tijd in de gemeente te hebben gewoond of 

verbleven (regio-binding). Als gevolg daarvan ontstond een groep niet geregistreerden. Zij kunnen zich 

nergens op beroepen. 

Sub-knelpunten per doelgroep

Binnen die groep kunnen we verschillende groepen onderscheiden. De knelpunten verschillen per 

doelgroep. De doelgroepen zijn als volgt:

1. Ingezetenen van Nederland die zorg nodig hebben en voldoen aan het criterium regio-binding 

(maar dat niet kunnen aantonen doordat een BRP adres ontbreekt);

2. Ingezetenen van Nederland die zorg nodig hebben en niet voldoen aan het criterium regio-binding, 

maar die elders wel rechten hebben (in een andere gemeente); 

3. Ingezetenen van Nederland die zorg nodig hebben en niet voldoen aan het criterium regio-binding 

en nergens rechten hebben (ook niet in een andere gemeente); 

4. Niet ingezetenen van Nederland die zorg nodig hebben en niet voldoen aan het criterium regio-

binding (migranten). 

Voor al deze doelgroepen geldt het probleem van de beperkte capaciteit van de maatschappelijke 

opvang (Mo). Landelijk is er een tekort aan plaatsen in de noodopvang en er is een wachttijd van 

meerdere maanden. 

Groep 1 kent problemen met inschrijving, zoals beschreven bij knelpunt 1 (ontbreken woonadres).
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Groep 2 kent problemen met plaatsing. Zo kan het zijn dat iemand tijdelijk in een zorginstelling buiten 

de gemeente heeft gewoond, daar is uitbehandeld en na 2 jaar terugkomt (zoals in de casus van Maar-

tje). Die persoon is hulpbehoevend en heeft gelijk begeleiding nodig, maar kan die niet krijgen in de 

gemeente van afkomst omdat de regio-binding ontbreekt. 

Groep 3 betreft niet-geregistreerden en mensen die wel van alles in het BRP hebben staan, maar ner-

gens langer dan twee jaar stonden ingeschreven (zoals in de casus van Mounir). 

Groep 4 zijn mensen uit het buitenland die hulpbehoevend zijn. Bijvoorbeeld een verdwaalde Ier die 

na langdurige dronkenschap als gevolg van die ene gewonnen wedstrijd de weg volledig is kwijtge-

raakt. 

Oplossingen en verzoek 
Voor categorie 1 en 2 hebben gemeenten oplossingen ontwikkeld: ‘Onder de pannen’ (Amsterdam), 

Wijkhuis (Zaanstad) en ‘Appartementiseren’ (Maastricht). 

In Amsterdam kunnen mensen uit de OGGZ groep onder voorwaarden een briefadres krijgen. In Zaan-

stad krijgen wijkteams een huis ter beschikking waar ze mensen kunnen laten wonen. Maastricht kan 

“officieuze” woonplekken formaliseren (zie ook Donut 2). 

Voor categorie 3 en 4 stellen gemeenten twee oplossingen voor die een interventie op rijksniveau 

vereisen: 

1) Centralisatie van de financiering van opvang van mensen die nergens anders terecht kunnen; 

2) Invoering van passende opvang. 

We willen de SG’s van BZK, SZW en VWS vragen de ruimte voor gemeenten om die keuze te maken te 

bevestigen. We vragen we de SG’s om:

1.  De lokale praktijk te bestendigen. 
2.  De aanpak van groepen 3 en 4 te centraliseren 
3.  Te overwegen wat de rol van het Rijk kan zijn bij het invoeren van passende opvang 

Donut 3 // BRP en Regiobinding 


