
Beantwoording technische vragen de heer Veraart met betrekking tot uitschrijvingen uit 

de Basisregistratie Personen 

Vraag: 

In de Gazet Bergen op Zoom lees/las ik iedere week op de gemeentelijke nieuwspagina een 

rubriek “Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)”.  

Ik ben benieuwd of en hoe dit type uitschrijvingen in onze gemeente worden afgehandeld. 

Worden er in onze gemeente personen die niet meer woonachtig zijn, uitgeschreven ? 

Zo nee, waarom niet ? Wordt daar in Steenbergen controleonderzoek naar gedaan? 

Wordt in onze gemeente dan ook eerst een voornemen tot uitschrijving bekend gemaakt ? Waar 

wordt dit bekend gemaakt ? 

Worden in onze gemeente ook daadwerkelijk personen uitgeschreven uit het BRP? Waar wordt 

dit bekend gemaakt ? 

Antwoord: 

Dit “type”uitschrijvingen betreft uitschrijvingen van personen die vertrokken zijn uit de gemeente 

zonder dat men hiervan aangifte heeft gedaan. In de wet BRP is bepaald dat, wanneer een 

gemeente hiervan melding krijgt,  de gemeente eerst een adresonderzoek dient in te stellen 

alvorens deze persoon ambtshalve VOW (vertrek onbekend waarheen) wordt uitgeschreven.  

(melding wordt veelal gedaan door nieuwe bewoner op het adres of een afnemer BRP 

(belastingdienst, pensioenfonds etc. deze laatste zijn verplicht dit terug te melden bij de 

gemeente) 

Ook in onze gemeente worden er personen uitgeschreven die niet meer in Steenbergen wonen 

en  verzuimd hebben hiervan een aangifte te doen. Na melding hiervan wordt een 

adresonderzoek ingesteld. Als uit het onderzoek blijkt dat de persoon daadwerkelijk is vertrokken 

en na onderzoek niet is achterhaald waar de nieuwe verblijfplaats is, wordt de persoon VOW 

uitgeschreven. 

Hierin worden de bepalingen van de wet BRP gevolgd en wordt het voornemen bekend gemaakt 

via een aangetekend schrijven op het laatst bekende adres en/of vermoedelijke nieuwe adres. 

Wanneer er een e-mail adres bekend is, wordt de burger ook via de mail hierover bericht. 

De termijnen in de wet BRP worden hierin vermeldt en geeft de burger de mogelijkheid alsnog 

een aangifte te doen. Wordt er geen aangifte gedaan binnen de gestelde termijn, dan wordt de 

burger ambtshalve uitgeschreven. Van dit besluit krijgt de burger aangetekend bericht op het 

laatst bekende adres en ook via de e-mail indien er een e-mail adres bekend is. (bijna altijd 

bekend bij burgerzaken, wordt gevraagd bij vestiging in de gemeente) 

In onze gemeente wordt deze uitschrijving niet bekend gemaakt middels een gemeentelijke 

nieuwspagina. Er zijn gemeenten die wel kiezen voor deze optie, dit staat gemeenten vrij. 

Wettelijk is niet voorgeschreven om deze bekendmaking via een gemeentelijke nieuwspagina 

richting burger te sturen. Grotere gemeenten kiezen vaker  voor deze optie omdat dit praktisch 

gezien wat minder werk oplevert dan een persoonlijke bekendmaking richting burger.


