Aanvraag briefadres
Met dit formulier vraagt u een briefadres aan. Vul het formulier volledig in en onderteken het. Laat
daarnaast de hoofdbewoner de ‘Verklaring toestemming briefadresgever’ invullen en ondertekenen
en stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee, van uzelf en de hoofdbewoner.
Een briefadres wordt periodiek gecontroleerd. Dit formulier bestaat uit negen pagina’s inclusief
‘Verklaring toestemming briefadresgever’.
Vul het formulier naar waarheid in en stuur altijd de juiste documenten mee. Alle velden moeten
verplicht worden ingevuld. Is het formulier niet correct of onvolledig ingevuld dan kan uw aanvraag
buiten behandeling worden gesteld.

1. Aanvrager briefadres
Achternaam:
Voorn(a)am(en) voluit:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:
Laatst ingeschreven gemeente:
Telefoonnummer (verplicht):
E-mailadres (Verplicht):
Wil ingeschreven worden met een briefadres op het adres:
Adres:
Postcode/woonplaats:

2. Heeft u nu een woon- of verblijfadres?
 Ja, het adres is:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Tot wanneer woont/verblijft u op dit adres?:

 0 Nee
Waar verblijft u het komende jaar? (adres invullen is verplicht)
Periode 1:

van:

tot:

Adres:
Postcode/woonplaats:
Land:
Welke dagen per week:
Wat is de relatie tot deze bewoner?:
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Periode 2:

van:

tot:

Adres:
Postcode/woonplaats:
Land:
Welke dagen per week:
Wat is de relatie tot deze bewoner?:
Periode 3:

van:

tot:

Adres:
Postcode/woonplaats:
Land:
Welke dagen per week:
Wat is de relatie tot deze bewoner?:
Periode 4:

Van

:

Tot

:

Adres:
Postcode/woonplaats:
Land:
Welke dagen per week:
Wat is de relatie tot deze bewoner?:

3. Waarom wilt u een briefadres? (voeg bewijzen toe,
verplicht, zie pagina 6 ; meesturen documenten)
 Ik heb momenteel geen woonadres maar ga wel verhuizen naar een andere woning
Ik verhuis per:
Adres :
Postcode:
Woonplaats:

 Ik verhuis naar een: koopwoning/huurwoning

Voor dit type aanvraag vereisen wij een afschrift van uw huur- of koopovereenkomst

 Ik heb een reizend beroep; ik ben bijvoorbeeld binnenvaartschipper of kermisexploitant


Voor dit type aanvraag vereisen wij dat u aantoont welk beroep u uitoefent en dat dit een
reizend beroep is.
Ik ga voor een korte tijd in het buitenland verblijven: dit is niet langer dan 8 maanden
Ik verblijf in het buitenland

van:

tot:

Adres:
Woonplaats:
Land:
Reisdoel/reden verblijf in het buitenland:
Voor dit type aanvraag vereisen wij dat u aantoont hoe lang u en waar u in het buitenland
gaat verblijven
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 Ik vaar op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en ga naar het buitenland maar
dat zal korter dan 2 jaar zijn.
Voor dit type aanvraag vereisen wij dat u aantoont op welk schip u vaart en welke
buitenlandse reizen dit schip maakt

 Ik verblijf in een verpleeg of verzorgingshuis, penitentiaire instellingen, of zorginstelling
Voor dit type aanvraag vereisen wij een verklaring van verblijf van de instelling.

 Ik ben dak- of thuisloos

Hoe is deze situatie ontstaan
 Ik heb problemen met schulden, drank of drugsverslaving of andere medische/
psychische problemen
 Ik verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen)
 Ik verblijf op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van
de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is.
 Anders:

4. Hoe lang denkt u een briefadres nodig te hebben?
Van:

Tot:

5. Bent u op zoek naar een woning of vaste verblijfplaats
 0 Nee
 0 Ja

6. Staat u ingeschreven als woningzoekende?
(documenten toevoegen van uw inschrijving en reacties
op beschikbare woningen)
 Ja, vanaf datum
Bij welke organisatie?
 Nee
Waarom niet?

7. Welke acties heeft u daarnaast nog ondernomen om aan
een woning of kamer te komen? (documenten toevoegen)
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8. Waar zijn uw persoonlijke eigendommen
ondergebracht? (documenten toevoegen)

9. Heeft u werk of een uitkering?
 0 Ja
Bij welke werkgever of uitkeringsorganisatie?

 0 Nee
Hoe voorziet u in uw levensonderhoud?

10. Heeft u schulden? (documenten toevoegen bij uw
aanvraag)
 0 Nee
 0 Ja
Hoe zijn deze ontstaan:

Wat heeft u er aan gedaan om uw schuldenproblematiek op te lossen? (Stuur correspondentie
tussen u en uw schuldeisers mee)
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11. Heeft u zich aangemeld bij de Stichting Welzijn Capelle
of een andere organisatie op het gebied zorg of
maatschappelijke ondersteuning? (contactpersoon
vermelden)
 0 Ja
Welke organisatie/contactpersoon?

 0 Nee

Verklaring en ondertekening aanvrager
Datum:

Plaats:

Handtekening aanvrager

Wanneer er twijfel is over feitelijke adres kan een adresonderzoek worden opgestart. In geval van
valsheid in geschrifte of oplichting kan er aangifte worden gedaan bij de politie.
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Stuur met de aanvraag mee (indien van toepassing):



verklaring toestemming briefadres
kopie van een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs van de
hoofdbewoner

Bij verblijf in Nederland stuurt u mee:
Mogelijke documenten zoals:




verklaringen van hoofbewoners, inclusief kopie legitimatiebewijs van de onder 6.1
genoemde adressen ter bevestiging van uw verblijf op deze adressen.
huurovereenkomst woonruimte
huurovereenkomst opslagruimte persoonlijke eigendommen

Bij verblijf in het buitenland stuurt u daarnaast mee:







Mogelijke documenten zoals:
tickets met datum heen- en terugreis
visa
contracten werkgever met datum uitzending periode
studieverklaring met datum van looptijd stageovereenkomst of looptijd studieperiode
buitenland
huurovereenkomst woonruimte buitenland

Bij schulden:




overzicht van uw schulden
kopie(en) van de betalingsregeling(en) die met u afgesproken zijn
kopie bewijs van aanmelding bij schuldhulpverlening, contactpersoon

Woningzoekende:


documenten dat u actief op zoek bent naar woonruimte

Mogelijke documenten zijn:






Inschrijving Woonnet Rijnmond of vergelijkbare organisatie in andere regio
Inschrijving(en) antikraak bemiddelaars
Inschrijvingen bij kamerverhuursites op internet
Zorg of ondersteuningsbehoefte
Documenten met betrekking tot contact met zorginstelling

Aanvraag om veiligheidsredenen


Situatieschets
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Verklaring toestemming briefadresgever
Deze verklaring wordt ingevuld door de persoon die toestemming geeft aan de briefadresnemer; de
aanvrager van een briefadres.
Vul de verklaring volledig in en onderteken hem. Voeg bij deze verklaring ook een kopie van een
geldig identiteitsbewijs bij.

12. Gegevens briefadresgever
Achternaam:
Voorn(a)am(en) voluit:
Geboortedatum :
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:

13. Aan wie geeft u toestemming om zich bij u in te
schrijven als briefadresnemer?
Achternaam:
Voorn(a)am(en) voluit:
Geboortedatum :
Wat is uw relatie tot de briefadresnemer?:
Woont de briefadresnemer op uw adres?:

 0 Ja
 0 Nee

14. Verklaring en ondertekening briefadresgever
Ik geef toestemming aan bovengenoemde persoon om mijn adres te gebruiken als briefadres en ik
ben op de hoogte van de volgende verplichtingen die dit met zich meebrengt:
 Ik ben verplicht ervoor te zorgen dat de poststukken, die bestemd zijn voor de persoon die
bij mij is ingeschreven als briefadreshouder, die persoon ook bereiken;
 Ik ben verplicht om op verzoek van het gemeentebestuur inlichtingen te geven die in
verband staan met het briefadres en de documenten te overleggen die noodzakelijk zijn voor
het bijhouden van de basisregistratie personen (BRP).
Ik verklaar het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum:

Plaats:

Handtekening
Wanneer er twijfel is over uw toestemming en de feitelijke bewoning op uw adres kan een
adresonderzoek worden opgestart.
In geval van valsheid in geschrifte of oplichting kan er aangifte worden gedaan bij de politie.
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Toestemming delen gegevens
Ten behoeve van uw aanvraag briefadres kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen met
bepaalde partijen. Dit gebeurt alleen wanneer uw aanvraag is gedaan op grond van artikel 2 lid 2
van de Regeling briefadres Capelle aan den IJssel 2018.
Dus ingevallen waarin het woonadres ontbreekt vanwege:
a. dak- of thuisloosheid;
b. het behoren tot een kwetsbare groep;
c. langdurig vermiste persoon;
d. verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen);
e. verblijf op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van de
burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.41 van de Wet BRP).
Afhankelijk van de reden van uw aanvraag zou dit bijvoorbeeld de afdeling Sociale Zaken van de GR
IJsselgemeenten, Unit WMO van de afdeling Publiekszaken, of de Stichting Welzijn Capelle kunnen
zijn. Onderstaande partijen hebben ten behoeve van de aanvragen voor briefadressen van personen
die op diverse vlakken ondersteuning nodig hebben een samenwerkingsovereenkomst
Multidisciplinair Team Briefadres gesloten. Alleen deze partijen hebben inzage in de gegevens die
het kader van de aanvraag briefadres zijn verstrekt en worden gedeeld.
Deze gegevens zullen niet worden gedeeld met andere partijen of worden gebruikt voor andere
doeleinden. Wanneer u geen toestemming geeft zullen uw gegevens niet worden gedeeld en zal uw
aanvraag beoordeeld worden zonder met deze partijen te overleggen.
Ik geef toestemming tot het delen van onderstaande gegevens met:
De afdeling Samenleving van de gemeente Capelle aan den IJssel ten behoeve van de
coördinatie van het Multidisciplinair Team Briefadres






Naw gegevens briefadresnemer
Naw gegevens eventueel verklaring briefadresgever
Financiële informatie in verband met uitkering en/ of schulden
Informatie met betrekking tot lopend zorgtraject of zorgvraag

De afdeling Sociale zaken van de GR IJsselgemeenten ten behoeve van de beoordeling van
de uitkering van de briefadresnemer of de briefadresgever.

 Naw gegevens briefadresnemer
 Naw gegevens en eventueel verklaring van briefadresgever
 Financiële informatie in verband met uitkering en/ of schulden

De afdeling Publiekszaken, Unit WMO van de gemeente Capelle aan den IJssel ten behoeve
van urgentievraagstukken of benodigde WMO ondersteuning






Naw gegevens briefadresnemer
Naw gegevens briefadresgever
Informatie met betrekking tot lopend zorgtraject of zorgvraag
Financiële informatie in verband met beoordelen mogelijkheid woningurgentie

De Stichting Welzijn Capelle ten behoeve van de begeleiding van de briefadresnemer die
maatschappelijke of zorgvragen heeft.






Naw gegevens briefadresnemer
Naw gegevens eventueel verklaring briefadresgever
Financiële informatie in verband met uitkering en/ of schulden
Informatie met betrekking tot lopend zorgtraject of zorgvraag
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Het Team Veilig van de gemeente Capelle aan den IJssel indien de aanvraag wordt gedaan op
grond van artikel 2 lid 2 onder e van de Regeling briefadres Capelle aan den IJssel 2018.






Naw gegevens briefadresnemer
Naw gegevens eventueel verklaring briefadresgever
Situatieschets
Het Team Veilig kan, indien dit nodig is voor de beoordeling van de aanvraag, navraag doen
bij de politie

Politie Rotterdam Rijnmond, in het kader van een aanvraag voor een briefadres om
veiligheidsredenen.

 Naw gegevens briefadresnemer
 Situatieschets
Datum:

Plaats:

Naam en Handtekening
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