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• Integrale samenwerking

• Verschillende onderzoeksmethoden

• Toezichthouder Brp
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Alleenstaande vrouw met 2 kinderen van 6 en 5 jaar oud,

inkomen € 11.730  per jaar (participatiewet uitkering).

Ontvangt aan toeslagen,

Huurtoeslag € 285,00

Kind gebonden budget € 411,00

Kinderopvangtoeslag € 412,00

Zorgtoeslag € 83,00

Totaal € 1191,00 p.m.

Uitkering € 977,50

Totale inkomsten € 2168,50 p.m.
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De alleenstaande vrouw met 2 kinderen van 6 en 5 jaar 

oud,

heeft per maand een inkomen van € 2168,50.

Zij heeft een vriend, hij werkt bij een hotel als portier en 

verdiend per maand € 2150 en staat met een postadres bij 

zijn ouders ingeschreven die leven van hun Aow. 

Totale inkomsten € 4318,50 p.m.
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Als zij de juiste gegevens over hun woon/leefsituatie 

hadden gemeld en zich hadden ingeschreven daar waar 

men verblijft had men het volgende inkomen gehad,

Moeder € 0,00

Vriend € 2150,00

Huurtoeslag € 163,00

Kind gebonden budget € 121,00

Kinderopvangtoeslag € 0,00

Zorgtoeslag € 91,00

Totaal € 2525,00 p.m.

Het verschil € 1793,50 p.m. / € 21.522 p.j.
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Project (risicoadressen)
•Sociale Zaken

•Belastingen

•Vergunning, Toezicht en Handhaving

•Eventuele externe partijen

•Individuele samenwerking
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• Informatie uitwisselen
• Eigen wetgeving

• Wet Brp

• Participatiewet

• Toezichthouders



Definitie woonplaats art. 1 Sub o Wet BRP

1. Het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen 

het adres van een woning die zich in een voertuig of 

vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste 

stand- of ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan 

een adres woont, het adres waar hij naar redelijke 

verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal 

overnachten. 

2. Het adres waar, bij het ontbreken van een adres als 

bedoeld onder 1, betrokkene naar redelijke verwachting 

gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd 

zal overnachten. 
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• Key2Burgerzaken

• Sociale Zaken

• Nutsvoorziening
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• Administratief onderzoek

• Fysiek onderzoek

•Waarnemen

•Buurtonderzoek

•Huisbezoek
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• Informed consent

•Reden

•Doel

•Toestemming
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Gemeente Soest 

Afdeling Burgerzaken 

 

 

 

TOESTEMMING HUISBEZOEK o.g.v. 

Wet basisregistratie personen (BRP) 

 

 

Adres:            

             

 

Datum:     tijd van:   tot:      

 

Gegevens bewoner 
Burgerservicenummer:          

Naam:            

Geboortedatum:          

Soort legitimatiebewijs en nummer legitimatiebewijs:      

 

Naam medewerkers:           

  

 

Naar aanleiding van het verzoek om een huisbezoek af te leggen bevestigen wij het volgende: 

 

- De medewerkers hebben zich gelegitimeerd als medewerkers van afdeling Burgerzaken door 

het tonen van een door Burgerzaken afgegeven legitimatiebewijs, 

 

- Mij/ons is uitgelegd dat Burgerzaken het huisbezoek uitvoert om te controleren of de 

opgegeven (woon)situatie in de basisregistratie personen (BRP) overeenkomt met de 

werkelijke situatie en wat de reden is van dit onderzoek, 

 

- Mij/ons is uitgelegd dat voor het huisbezoek toestemming gevraagd wordt voor het betreden 

van de woning en de daarbij behorende ruimten, 

 

- Mij/ons is uitgelegd dat ik/wij het recht heb(ben) om toegang tot de woning te weigeren en dat 

aan deze weigering geen directe gevolgen verbonden zijn inzake de inschrijving in de 

basisregistratie personen.  

 

 

 

Bij deze geef ik wel/geen toestemming tot het afleggen van een huisbezoek 

 

Ik geef 

o toestemming voor een huisbezoek 

o geen toestemming voor een huisbezoek 

 

 

Naam:     

 

 

Datum:     Handtekening:     
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Toezichthouder

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 (art. 5:11 Awb)
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Wettelijk voorschrift

Art. 4:2 Wet Brp

Het college van burgemeester en wethouders wijst 

ambtenaren aan die zijn belast met het toezicht op 

de naleving van de verplichtingen van de 

burger……. 
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• Een toezichthouder toont zijn legitimatiebewijs 

desgevraagd aanstonds (5:12 lid 2)

• Een toezichthouder maakt van zijn 

bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat 

redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak 

nodig is (5:13) 
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• Kan elke plaats betreden met mee neming van 

apparatuur (5:15 lid 1)

• Hij kan zich zo nodig toegang verschaffen met 

behulp van de sterke arm  (5:15 lid 2)

• Hij is bevoegd om zich te laten vergezellen door 

personen dien door hem zijn aangewezen (5:15 

lid 3)
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• Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te 

vorderen (5:16)

• Een toezichthouder is bevoegd van personen 

inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als 

bedoeld in artikel 1 van de Wet op de 

identificatieplicht (5:16a)
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• Een toezichthouder is bevoegd inzage te 

vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden 

(5:17 lid 1)

• Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden 

kopieën te maken (5:17 lid 2)
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• Indien het maken van kopieën niet ter plaatse 

kan geschieden, is hij bevoegd de gegevens en 

bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te 

nemen tegen een door hem af te geven 

schriftelijk bewijs (5:17 lid 3)



23

Handhaven burgerplichten 

& integrale samenwerking

• Het nemen van monsters  (5:18 Awb)

• Vervoermiddel onderzoek (5:19 Awb)

• Verplicht tot medewerking (5:20 Awb)

Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem 

gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze 

redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 

Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn 

tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, 

voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.
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Vragen?
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Handhaven doe je samen

Danielle Meijer & Nadia Sjouwerman

www.dnn-consultancy.nl



HRM | JURIDISCHE ZAKEN & OMGEVINGSRECHT | RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | PUBLIEKSZAKEN | SOCIAAL DOMEIN 

PERSONEEL, SALARIS & RECHTSPOSITIE | FINANCIËN & BEDRIJFSVOERING | DIGITALISERING & INFORMATIEMANAGEMENT

26


