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Samenvatting

Opsporing Verzocht!
In Opsporing Verzocht! doet de gemeentelijke ombudsman Rotterdam
verslag van het onderzoek op eigen initiatief naar de gang van zaken
voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (basisregistratie
personen sinds 6 januari 2014). Aanleiding voor dit onderzoek was het
aantal klachten dat de ombudsman ontving van burgers die waren
uitgeschreven uit de GBA, zonder dat zij hiervan op de hoogte waren.

Gemeentelijke basisadministratie of basisregistratie personen
Van iedere persoon die in Nederland woont is in de GBA een persoonslijst aangelegd. Daarop staan gegevens vermeld over o.a. de naam,
de voornaam, de geboortedatum, de geboorteplaats, het burgerservicenummer, eventuele kinderen, maar ook over de verblijfplaats.
Dat wil zeggen waar iemand woont.
Als er twijfels zijn of iemand feitelijk woont op het in de persoonlijst
vermelde adres, start de gemeente een adresonderzoek. Naar aanleiding van het resultaat daarvan besluit de gemeente iemand uit te
schrijven of dat juist niet te doen. In juridische termen: de gemeente
besluit de bijhouding van de persoonslijst al dan niet op te schorten.
Een uitschrijving uit de GBA heeft forse gevolgen: zonder inschrijving in de GBA wordt geen WWB-uitkering toegekend, betaalt de
Rijksbelastingdienst geen toeslagen, bouwt iemand geen AOW op,
ontstaan er problemen met de zorgverzekering, komt iemand niet
in aanmerking voor een parkeervergunning, stuurt de gemeente
geen stempas op etc.

Onderzoek op eigen initiatief

Tijdens zijn onderzoek op eigen initiatief heeft de ombudsman de
gang van zaken binnen de gemeente gedurende een adresonderzoek
doorgelicht en de knelpunten in kaart gebracht. De overkoepelende
conclusie van de ombudsman is dat sprake is van een onbalans
tussen de omvang van de inspanningen van de gemeente bij een
adresonderzoek en de acties die de burger moet ondernemen om
onterechte uitschrijvingen uit de GBA te corrigeren.

De ombudsman is van oordeel dat de gemeente te weinig gedegen
onderzoek doet voordat zij besluit iemand uit de GBA uit te schrijven.
De gemeente beoordeelt een melding of een signaal dat iemand niet
op een adres woont, kijkt in twee of drie digitale registratiesystemen
en stuurt in een aantal gevallen een voornemenbrief op met het
verzoek een W(oont)A(aldaar)N(og)-verklaring in te vullen. Daarna
raadpleegt de gemeente grofweg dezelfde systemen als aan het
begin van het onderzoek. Vervolgens valt het besluit de burger uit
te schrijven en dit besluit op internet te publiceren.
De Rotterdammer die ten onrechte uitgeschreven is, moet daarentegen op veel fronten (bijvoorbeeld richting de zorgverzekering,
DUO, Rijksbelastingdienst, uitkeringsinstanties etc.) veel, en
voor hem vaak ongewone, acties ondernemen om een eventuele
onterechte uitschrijving en de gevolgen daarvan te herstellen.

Aanbevelingen

De ombudsman doet 12 aanbevelingen aan het college van
burgemeester en wethouders. De ombudsman vindt dat de
gemeente Rotterdam:

1. daadwerkelijk invulling moet geven aan gedegen
		

adresonderzoek, zoals het Protocol adresonderzoek van het

		

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en

		

de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken en de Raad van

		

State, dat voorschrijven;

		

reden waarom een adresonderzoek wordt ingesteld? Is het

		

signaal of de melding dat iemand niet op het geregistreerde

		

adres woont, voldoende onderbouwd?

2. 		een adresonderzoek beter moet voorbereiden. Wat is de exacte

3. meer onderzoek moet doen in open bronnen (bijvoorbeeld

			Google) om uit te vinden waar iemand naar wie een 		
		

adresonderzoek wordt uitgevoerd, echt woont;

		

duidelijker moet adresseren, zodat de brief maar aan één

		

persoon gericht kan zijn;

		

wel woont op het adres waar hij staat ingeschreven, moet

		

laten weten dat die verklaring bij de gemeente is ontvangen

4. de brief met het voornemen iemand uit te schrijven

5. na ontvangst van een verklaring van iemand dat hij nog 		

		

met uitleg over het eventuele vervolg van het adresonderzoek;

		

wel of niet uit de GBA uit te schrijven (en niet één zoals nu);

		

ingeschreven te kunnen worden in de GBA, tot maximaal

		

5 dagen moet terugbrengen;

		

spoedafspraak te maken voor een nieuwe inschrijving of een

		

hernieuwde inschrijving in de GBA;

		

Verzekeringsbank, zorgverzekeraars en andere organisaties die

6. twee medewerkers moet betrekken bij het besluit een burger

7. de wachttijd voor een afspraak voor een aangifte om opnieuw

8. de burger beter moet informeren over de mogelijkheid een

9. ervoor moet zorgen dat voor de Rijksbelastingdienst, de Sociale

			de GBA gebruiken, zichtbaar wordt dat iemand zich bij de
			gemeente heeft gemeld om (opnieuw) ingeschreven te 		
		

worden, zodat zij daar rekening mee kunnen houden;

		

op het adres waar hij eerder ook stond ingeschreven, én

		

waarbij de burger zegt dat hij nooit is weggeweest, op moet

		

vatten als een verzoek om correctie van de eerdere

		

uitschrijving uit de GBA;

		

moment van een huisbezoek dat de gemeente ter controle

		

uitvoert of iemand ook echt woont waar hij zegt te wonen, en

		

de administratieve verwerking daarvan;

		

reizende, werkende of studerende Rotterdammers die tijdelijk

		

in het buitenland verblijven, maar die aan kunnen tonen dat

		

zij meer dan 4 maanden per jaar in Rotterdam wonen.

10. iedere melding van een burger dat hij zich wil inschrijven

11. ervoor moet zorgen dat er geen tijdsverlies optreedt tussen het

12. het mogelijk moet maken om een voorziening te treffen voor

Het college heeft al laten weten aan de slag te gaan met alle
aanbevelingen en in het 4e kwartaal van 2014 met een
inhoudelijke notitie te zullen komen. De ombudsman is benieuwd
naar de resultaten!
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1.1 Aanleiding
Sinds begin 2012 ontvangt de ombudsman meer klachten die direct
of indirect verband houden met in- of uitschrijvingen uit de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna GBA).
Deze klachten gaan hoofdzakelijk over uitschrijvingen na
Mevrouw B. is begin mei 2013

een adresonderzoek. Formeel heet dat een besluit om de

bij een stadswinkel geweest om

bijhouding van de persoonslijst op te schorten, omdat uit een

aangifte te doen van verhuizing

adresonderzoek is gebleken dat betrokkene niet op het adres

binnen Rotterdam. Na een tijdje

woont waar hij volgens de gemeentelijke basisadministratie

		staat ingeschreven. Het gaat om ongeveer 40 klachten over
komt ze erachter dat die aangifte
niet is verwerkt en dat er nog

		de periode 1 januari 2012 tot 1 september 2013. In al die 		

allerlei post naar haar oude adres
is gestuurd. Uiteindelijk blijkt ze
eind mei 2013 uitgeschreven te zijn

klachten bemiddelde de ombudsman en kwam er een snelle
praktische oplossing tot stand. Naar de aldus opgeloste 		
klachten deed de ombudsman geen verder onderzoek en hij

		sprak er ook geen oordeel over uit. Daarom blijft het onduide-

uit de GBA. Mevrouw B. snapt niet
hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ze
begrijpt nu wel waarom het haar
niet lukt om huurtoeslag aan te
vragen en waarom ze geen zorgtoeslag meer uitbetaald krijgt.

lijk wat de dieper liggende oorzaak is van de klachten. Dat is
de reden dat de ombudsman besloten heeft een onderzoek op
eigen initiatief in te stellen.
In de periode 1 september 2013, na de bekendmaking van
het onderzoek, tot 31 december 2013 ontving de ombudsman
39 klachten over uitschrijvingen uit de GBA.

1.2 Basisregistratie personen en

gemeentelijke basisadministratie

Tijdens het onderzoek van de ombudsman is op 6 januari 2014 de
Wet basisregistratie personen in werking getreden. De GBA heet nu
de basisregistratie personen. De ombudsman kiest ervoor om toch
de oude terminologie te gebruiken: de gemeentelijke basisadministratie of GBA, omdat deze term voor veel lezers duidelijk is en
aansluit bij het spraakgebruik.
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1.3 Opschorting persoonslijst of uitschrijving
Van iedere persoon die in Nederland woont of heeft gewoond, is
in de GBA een (digitale) persoonslijst aangelegd. Daarop staan
gegevens over naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats,
verblijfplaats, burgerservicenummer, nationaliteit, huwelijk,
kinderen etc. De GBA is een bron voor een groot deel van de
gemeentelijke dienstverlening aan burgers. De overheid gebruikt
deze gegevens om bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart
(ID-kaart) of rijbewijs te maken.
Hoe ziet de persoonslijst1 eruit?
		
Categorieën
		

01 Personen
		

Persoonslijst

1

Wekelijks schort de gemeente Rotterdam
“de bijhouding van de persoonslijsten” van
tientallen personen op. Deze besluiten

		
02 Ouder1
		
03 Ouder2
		
04 Nationaliteit
		

maakt de gemeente bekend op de eigen

		
05 Huwelijk/
geregistreerd
partnerschap
		

waar zij in de GBA staan ingeschreven.

		
06 Overlijden
		
07 Inschrijving

de aantekening “vertrokken onbekend

08 Verblijfplaats
		

Op het spreekuur en in brieven klaagt de

09 Kind		
		
10 Verblijfstitel
		
11 Gezagsverhouding
		

Rotterdammer bij de ombudsman dat hij

		
12 Reisdocument
		
13 Kiesrecht
		
14 Afnemersindicatie
		

term ‘uitschrijving’. Soms, als het voor de

		
15 Aantekening
		

schorting bijhouding persoonslijst’

website2. Uit een adresonderzoek is dan
volgens de gemeente gebleken dat deze
mensen niet meer wonen op het adres
Het gevolg daarvan is dat betrokkene met
waarheen”, is afgevoerd uit de GBA.

ten onrechte “uit de GBA is uitgeschreven”.
Voor de leesbaarheid van het rapport 		
gebruikt de ombudsman in de tekst de
volledigheid nodig is, bijvoorbeeld ter
onderscheiding van andere stappen in het
proces, zal de ombudsman de term ‘op
gebruiken.

Handleiding uitvoeringsprocedures 17 januari 2014, p. 14. In de HUP wordt opgemerkt dat
categorie 15 formeel nog bestaand is, maar in de praktijk niet mag voorkomen op een
persoonslijst. Categorie 14 is formeel nog een bestaande categorie, maar is niet meer actueel.

2

http://www.rotterdam.nl/rotterdambericht
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1.4 Uitschrijving en de gevolgen daarvan
Het komt voor dat de gemeente besluit op basis van een adresonderzoek een persoon uit te schrijven uit de GBA, terwijl deze
persoon toch gedurende meer dan 4 maanden van het jaar feitelijk
op het adres woont: hij slaapt er, kookt en eet er, ontvangt er post,
doet de was etc.
Van de 403 klachten die de ombudsman in de periode waarDe heer K. in een brief aan de

over hij onderzoek deed over dit onderwerp ontving, zijn

ombudsman: Op 10 december 2013

er 10 gevallen waar betrokkenen weer ingeschreven werden

		op het adres waar men in eerste instantie was uitgeschreven.
ontvingen mijn partner en ik een
In die gevallen was het resultaat van het proces van uit-

brief dat de gemeente onlangs
vernomen had dat wij niet meer
op het adres woonden waar we
stonden ingeschreven. We hebben
direct de gemeente gebeld. Ik ben
al sinds 1933 inwoner van Rotterdam. Een maand later ontvingen
we bericht dat we niet meer ingeschreven staan in de gemeente
Rotterdam. Het gevolg is dat wij
geen AOW en ABP pensioen meer
krijgen, problemen hebben met
de zorgverzekeraar, onze parkeervergunning en bezoekerspas door
de gemeente is opgezegd etc.

schrijving niet in overeenstemming met het doel van de
gemeentelijke basisadministratie: een juiste bijhouding van
persoonsgegevens.
Dat zou niet zo erg zijn, als de consequenties van een uitschrijving niet zo groot zouden zijn. Voor de Rijksbelastingdienst,
de Sociale Verzekeringsbank en Werk en Inkomen is de GBA
een belangrijke bron van gegevens voor de afhandeling van
aanvragen voor een uitkering, toeslag, belastingteruggave,
studiefinanciering of zorgverzekering.

1.5 Rechtsbescherming
Een uitschrijving uit de GBA kan via een (vaak lange) 		
juridische procedure – bezwaar en beroep - ongedaan 		
worden gemaakt. Lukt dit niet dan is er de mogelijkheid

van een hervestiging: opnieuw inschrijven maar dan met ingang
van de datum van de aangifte. Ook is een ambtshalve correctie
van de persoonslijst mogelijk met ingang van de datum waarop
betrokkene is uitgeschreven, voor zover de Wet gemeentelijke
basisadministratie of, sinds 6 januari 2014, de Wet basisregistratie

3

Er zijn in totaal veel meer klachten over het cluster Dienstverlening in deze periode. De ombudsman behandelde in 2012 463 klachten over het cluster Dienstverlening, waarvan ongeveer 120
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over de vakeenheid Publiekszaken. In 2013 behandelde de ombudsman 417 klachten over het
cluster Dienstverlening, waarvan 136 klachten over de vakeenheid Publiekszaken.

gemeentelijke ombudsman

personen, daartoe ruimte biedt4. De enkele herinschrijving of
hervestiging is niet voldoende om de problemen op te lossen,
omdat er dan niet met terugwerkende kracht kan worden
ingeschreven. De Belastingdienst zal bijvoorbeeld aannemen
dat er over de periode dat men niet op het bewuste adres
ingeschreven heeft gestaan, geen recht op huurtoeslag bestaat.
Bij de Belastingdienst zal betrokkene in een juridische procedure
bezwaar moeten maken en beroep moeten instellen om alsnog in
aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag. Daar komt bij
dat het soms lang duurt voor betrokkene een afspraak voor de
aangifte van een hervestiging kan maken; bij de start van dit
onderzoek 5 of 6 weken.

1.6 Besluit tot onderzoek op eigen initiatief
De ombudsman is bevoegd een onderzoek uit eigen beweging uit
te voeren op grond van artikel 9:26 Algemene wet bestuursrecht
(Awb). Aan een dergelijk onderzoek hoeft geen specifieke klacht
over een gedraging ten grondslag te liggen.
Op 17 oktober 2013 maakte de ombudsman het besluit om een
onderzoek op eigen initiatief te doen naar de gang van zaken
omtrent de adresonderzoeken, de opschorting van persoonlijsten,
bezwaar, beroep en de hervestiging, bekend aan het college van
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het onderhavige
rapport bevat de resultaten van het onderzoek. Het beschrijft hoe het
adresonderzoek, de opschorting van het bijhouden van de persoonslijst, het maken van bezwaar en beroep en de eventuele hervestiging
of correctie in zijn werk gaan.

1.7 Doelstelling van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het werkproces adresonderzoek van
de gemeente Rotterdam, cluster Dienstverlening, Vakeenheid
Publiekszaken door te lichten en de knelpunten in dat werkproces
in kaart te brengen en daar eventueel aanbevelingen aan te
verbinden die tot doel hebben:
4

Ambtshalve inschrijvingen konden bijvoorbeeld plaatsvinden op grond van de artikelen
26 lid 2, 46 lid 3, 48 lid 2 of artikel 82 Wet GBA of artikelen 2.58 Wet Brp
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1 de kans op onterechte uitschrijvingen zo klein mogelijk te maken;
2 als de gemeente toch tot een, later onterecht blijkende,
		

uitschrijving besluit, een snelle oplossing te bieden en

		

mogelijk negatieve gevolgen ondervindt van de onterechte

		

uitschrijving.

3 een oplossing te bieden die ertoe leidt dat de burger zo min

De ombudsman stelde vragen aan het college van burgemeester
en wethouders over de aanleiding voor een adresonderzoek, hoe het
in zijn werk gaat, hoe en wanneer er een opschorting persoonlijst
plaatsvindt en hoe iemand (met zo min mogelijk negatieve gevolgen)
een onterechte uitschrijving ongedaan kan maken en de negatieve
gevolgen tot een minimum kan beperken. Daarnaast stelde de
ombudsman vragen over de aantallen en werkprocessen met
betrekking tot adresonderzoeken, besluiten de persoonslijst op te
schorten en correctie en hervestiging.

1.8 Onderzoek en methoden
Ten behoeve van het onderzoek gebruikte de ombudsman de
volgende onderzoeksmethoden:

• Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wet		

houders ondermeer in brieven van 18 oktober 2013 en 9 april 2014.

		

basisadministratie persoonsgegevens en de Wet basisregistratie

		

personen die op 6 januari 2014 in werking trad.

		

wijze betrokken zijn bij de adresonderzoeken en de uitschrij-

		

vingen/opschorting persoonslijsten.

		

evenals met de 2 grootste deurwaarders van Rotterdam.

		

gegevens en Reisdocumenten van het ministerie van

		

Binnenlandse Zaken.

		

eenheid Publiekszaken van het cluster Dienstverlening en de

		

balie in de Stadswinkel Centrum. De ombudsman keek mee met

		

de behandeling van adresonderzoeken en aangiftes hervestiging.

• Studie van wet- en regelgeving zoals de Wet gemeentelijke

• Interviews of hoorgesprekken met ambtenaren die op enigerlei

• Interviews met de 2 grootste woningcorporaties van Rotterdam
• Vragen aan het Agentschap Basisadministratie Persoons-

• Bezoek aan de Centrale Verwerkingseenheden 1 en 3 van de Vak-
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Op 28 februari 2014 stuurde de ombudsman de resultaten van
zijn onderzoek en voorlopige conclusies naar het college van burgemeester en wethouders. Het college reageerde op het conceptrapport
in een brief van 28 maart 2014. Daarnaast ontving de ombudsman
per brief van 28 maart 2014 een ambtelijke reactie. Op zijn nadere
vragen van 9 april 2014 ontving de ombudsman op 28 april 2014 en
30 april 2014 reactie van de wethouder Financiën, Dienstverlening
en Organisatie en de concerndirecteur Dienstverlening. Deze zijn als
bijlage bij dit rapport gevoegd.
Omdat deze reacties consequenties hadden voor de inhoud van
het rapport besloot de ombudsman het rapport opnieuw in concept
voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders om
hen in de gelegenheid te stellen op de inhoud daarvan te reageren.
De ambtelijke en bestuurlijke reacties van 22 mei 2014 zijn ook als
bijlage bij dit rapport gevoegd.

1.9 Opbouw Rapport
In hoofdstuk 2 schetst de ombudsman het toetsingskader aan de
hand van nationale regelgeving en beleid. In hoofdstuk 2 vermeldt
de ombudsman ook wat de aanleiding kan zijn voor een adresonderzoek en wanneer dat tot een uitschrijving leidt.
In hoofdstuk 3 beschrijft de ombudsman de dagelijkse praktijk van
de uitvoering van een adresonderzoek en gaat hij in op aantallen,
het nemen van een besluit tot opschorting van de persoonlijst
en de correctiemechanismen. De ombudsman benoemt daarbij de
knelpunten die hij tijdens zijn onderzoek tegen is gekomen.
In hoofdstuk 4 staan de conclusies van het onderzoek. De ombudsman doet in dit hoofdstuk ook een aantal aanbevelingen om de
werkwijze te verbeteren en het herstel van gemaakt fouten te
bevorderen.

15

Hoofdstuk 2
Regelgeving
Opsporing Verzocht!

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk bespreekt de ombudsman de regelgeving rondom
de GBA. Hij gaat met name in op de doelstelling van de wetgeving
en op de wijze waarop de gemeenten volgens het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse
Vereniging van Burgerzaken, de procedure rondom ambtshalve
registratie van vertrek naar onbekende bestemming uit moeten
voeren.
In paragraaf 2.2 gaat de ombudsman in op de achtergrond van de
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA)
en de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). In de periode waartoe
dit onderzoek zich beperkt, was de Wet GBA van kracht. De Wet BRP
is op 6 januari 2014 in werking getreden en de opvolger van de Wet
GBA.
Vervolgens komen in paragraaf 2.3 de Handleiding uitvoeringsprocedures (HUP) en het Protocol adresonderzoek aan de orde.
Deze handleiding en dit protocol zijn tot stand gekomen onder de
werking van de Wet GBA en gelden onder de Wet BRP nog steeds.
In paragraaf 2.4 bespreekt de ombudsman de relevante rechterlijke
uitspraken van rechtbanken en de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State.
Tot slot staat in paragraaf 2.5 kort weergegeven welke interne regels
de gemeente Rotterdam hanteert voor de werkwijze op het gebied
van het adresonderzoek.

16

2.2 Wetgeving
2.2.1 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
2.2.1.1 Inleiding en doelstelling

In 1994 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(Wet GBA) in werking getreden. In deze wet zijn de belangrijkste
uitgangspunten van het huidige stelsel van bevolkingsadministratie
neergelegd. Deze wet had tot doel “wettelijke regels te stellen ter zake
van de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens ter
bevordering van de doelmatige voorziening van persoonsgegevens, in
het bijzonder bij de vervulling van publiekrechtelijke taken, alsmede
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer”.5
De Memorie van Toelichting bij de Wet GBA benadrukt het grote
belang van een correcte registratie van actuele persoonsgegevens:
“Uit het vereiste van betrouwbaarheid van de gegevens vloeit tevens
voort dat de actualiteit van de gegevens zo veel mogelijk moet zijn
verzekerd. Gegevens betreffende het Nederlanderschap en het
administratienummer, gegevens die het gemeentebestuur nagenoeg
zonder inschakeling van anderen vastlegt, zijn nauwelijks of niet aan
wijziging onderhevig. Wijziging van gegevens doet zich vooral voor
bij gegevens over de burgerlijke staat en over het adres, het verblijf
in Nederland en het vertrek uit Nederland. Deze gegevens worden verschaft door de ambtenaar van de burgerlijke stand respectievelijk door
de burger zelf. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft in verband
hiermee de taak gegevens betreffende de burgerlijke staat terstond
ter kennis te brengen van zijn gemeentebestuur, dat zorg draagt dat
de gegevens ten spoedigste in de eigen basisadministratie worden
vastgelegd dan wel, indien de betrokkene in de basisadministratie
van een andere gemeente is ingeschreven, aan het desbetreffende
gemeentebestuur worden verschaft.”6
De burger heeft er belang bij dat zijn gegevens tijdig en correct
worden verwerkt. Uit de toelichting op de wet blijkt dat de wetgever
zich er goed van bewust is dat wanneer de burger7 zijn verplichtingen
in het kader van deze wet niet nakomt, hij daar schade van ondervindt. De overheid gebruikt de basisadministratie immers als bron
van gegevens over een burger. De overheid acht de positie van de
5

TK 1988-1989, 21123, nr. 3, pag. 3

6

TK 1988-1989, 21123, nr. 3, pag. 14-15

7

TK 1988-1989, 21123, nr. 3, pag. 15
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burger met betrekking tot de bijhouding van de basisadministratie
daarom van groot belang. Zijn positie kan van twee zijden worden
benaderd: “Allereerst heeft de burger de positie van leverancier van
over hem op te nemen gegevens. Aan de burger worden verplichtingen
opgelegd om gegevens te verschaffen. Een aspect hierbij is ook dat de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer er mee is gediend dat op
deze wijze de burger weet welke gegevens worden gehanteerd en dat
hij ervan verzekerd is dat dit goede gegevens zijn. Als andere kant van
de positie van de burger ten opzichte van de bijhouding van de basisadministratie kan worden gezien de bescherming die de burger geniet
tegen onjuiste opneming van gegevens en bescherming van gevoelige
gegevens. Met het regelen hiervan wordt ook voldaan aan de in artikel
10, tweede en derde lid, van de Grondwet neergelegde verplichtingen.”8
In de GBA is onder andere het woonadres van de burger opgenomen.
Dit woonadres geeft belangrijke informatie over de bereikbaarheid
van de burger en over zijn binding met de gemeente. De Memorie
van Toelichting hierover: “Als eerste functie geeft het woonadres aan
waar de overheid de burger kan bereiken. Dit is van zeer groot belang
voor de overheid om op een doelmatige wijze haar taken te kunnen
vervullen. Daarbij kan het ook voor de burger van groot belang zijn
dat zijn juiste woonadres bij de overheid bekend is. Daarnaast is dit
van belang bij de vaststelling van een groot aantal administratiefrechtelijke rechten en verplichtingen en worden ook elders in het
rechtsverkeer (bijvoorbeeld in het Wetboek van Strafvordering) hier
gevolgen aan verbonden. Voorts kan het woonadres een aantal rechtsgevolgen hebben door de binding die het aangeeft van de burger met
de gemeente. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het kiesrecht,
onroerendgoedbelasting en de vaststelling van het inwonertal van
de gemeente.”9
2.2.1.2 Verplichtingen van de burger

Om de actualiteit van de GBA te waarborgen bepaalt artikel 65 dat
degene die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, zich
binnen vijf dagen na de aanvang van zijn verblijf in persoon moet
melden bij de gemeente waar hij is komen wonen, om zich in te laten
schrijven in de GBA. Artikel 66 verplicht ook burgers die binnen een
gemeente of naar een gemeente verhuizen om hun adreswijziging
binnen vijf dagen door te geven.
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Artikel 68 bepaalt dat degene die in Nederland in de GBA staat
ingeschreven en die naar redelijke verwachting gedurende een jaar
tenminste twee derden van de tijd buiten Nederland zal verblijven,
verplicht is om binnen vijf dagen voor zijn vertrek schriftelijk aangifte van vertrek te doen bij de gemeente waar hij staat ingeschreven.
2.2.1.3 Bevoegdheden van de gemeente

Wanneer het college het redelijke vermoeden heeft dat iemand in
gebreke is met het doen van aangifte van vestiging, adreswijziging
of vertrek, dan is deze burger op grond van artikel 72 verplicht
om “op verzoek van het college van burgemeester en wethouders,
desverlangd in persoon, ter zake de inlichtingen te geven en de
geschriften over te leggen die noodzakelijk zijn voor de bijhouding
met betrekking tot hem van de basisadministratie”.
Als iemand in gebreke blijft met het doen van aangifte van vestiging
en adreswijziging, dan draagt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar deze persoon woont, ambtshalve
zorg voor de inschrijving. Dit wordt bepaald in de artikelen 26, 27
en 29. Ook als iemand in gebreke blijft met het doen van aangifte
van vertrek kan het college op grond van artikel 48 deze persoon
ambtshalve registreren als vertrokken uit Nederland.
2.2.1.4 Strafbaarstelling

Artikel 147 bepaalt dat het overtreden van onder andere de artikelen
65, 66 en 68 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand
of geldboete van de tweede categorie (in 2013: maximaal 3.900 euro).
2.2.1.5 Correctieverzoek

Artikel 82 bepaalt dat het college binnen vier weken kosteloos
voldoet aan het verzoek van een burger om de hem betreffende
gegevens in de basisregistratie te verbeteren, aan te vullen of te
verwijderen, indien deze bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

2.2.2 Wet basisregistratie personen
2.2.2.1 Inleiding en doelstelling

In de zomer van 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet basisregistratie
personen (Wet BRP) aangenomen en deze is op 6 januari 2014 in
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werking getreden. Deze wet vervangt de Wet GBA en vormt het
nieuwe wettelijke kader voor de basisregistratie personen. De
wet houdt rekening met technische ontwikkelingen en beoogt de
administratieve lasten voor zowel de overheid als de burger te
verminderen.
Evenals in de Wet GBA staat in de Wet BRP de betrouwbaarheid van
de in de basisregistratie vermelde gegevens centraal: “Het spreekt
voor zich dat, gezien het doel en het belang van de basisregistratie
personen als hét informatiesysteem van de overheid waarin algemene
persoonsgegevens over burgers worden bijgehouden, die gegevens aan
hoge eisen van betrouwbaarheid moeten voldoen. Onder kwaliteit
wordt hier verstaan dat de gegevens die over een persoon in de basisregistratie zijn opgenomen een actuele en correcte weergave zijn van
de relevante rechtsfeiten en andere feitelijke omstandigheden met
betrekking tot de geregistreerde.”10
De Memorie van Toelichting op de Wet BRP spreekt over een
fundamenteel belang van de in de basisregistratie opgenomen
gegevens voor het dagelijks functioneren van de overheid. Daarom
dienen deze gegevens aan hoge eisen van betrouwbaarheid en
duidelijkheid te voldoen.11
Deze nieuwe wet beoogt aan deze betrouwbaarheid bij te dragen
door gebruik te maken van de nieuwe technische mogelijkheden
van de basisregistratie personen, zoals controles op de consistentie
en integriteit van de centraal opgeslagen gegevens en op de terugmelding van afwijkende gegevens door overheidsorganen en derden
aan de gemeenten.
“Naast de maatregelen die gericht zijn op de gemeenten als uitvoerders van de wet, wordt ook ingezet op een betere handhaving van
de wettelijke verplichtingen die aan burgers zijn opgelegd. In het
bijzonder dient in dit verband de verplichting van de burger te worden
genoemd om op verzoek de informatie te verstrekken die noodzakelijk
is in verband met een goede bijhouding van de gegevens over hem
in de basisregistratie. Met het oog op de nakoming van deze verplichting wordt voorgesteld de gemeenten de mogelijkheid te geven om in
voorkomende gevallen een bestuurlijke boete op te leggen.”12
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2.2.2.2 Verplichtingen van de burger

De verplichtingen die in het kader van deze wet aan de burger worden
opgelegd zijn vrijwel ongewijzigd overgenomen uit de Wet GBA.
Op grond van artikel 2.38 dient degene die zich vanuit het buitenland
in Nederland vestigt, zich op dezelfde wijze (in persoon) en binnen
dezelfde termijn (binnen 5 dagen na vestiging) te melden bij de
gemeente waar hij is komen wonen. De burger die binnen Nederland
verhuist dient op grond van artikel 2.39 nog altijd binnen 5 dagen
na zijn verhuizing aangifte van zijn nieuwe adres te doen. Nieuw
is dat hij dit ook al kan doen in de vier weken voorafgaand aan zijn
verhuizing.
2.2.2.3 Bevoegdheden van de gemeente

In artikel 2.22 is een expliciete regeling getroffen voor het opschorten
van de bijhouding van de persoonslijst van een burger die het adres,
waarop hij in de basisregistratie is ingeschreven, heeft verlaten en
spoorloos is. Wanneer deze persoon niet kan worden bereikt, er van
hem geen aangifte van adreswijziging of aangifte van vertrek uit
Nederland is ontvangen en er na gedegen onderzoek geen gegevens
kunnen worden achterhaald over zijn verblijf in Nederland, zijn
vertrek uit Nederland of over zijn volgende verblijf buiten Nederland,
dan draagt het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente waar hij staat ingeschreven ambtshalve zorg voor opneming
van het gegeven van het vertrek van de ingezetene uit Nederland.
De Memorie van Toelichting hierover: “Er zal overigens niet lichtvaardig tot ambtshalve opschorting van de bijhouding van een
persoonslijst mogen worden overgegaan. De gevolgen daarvan zijn
immers aanzienlijk. Voor de ingeschrevene betekent het dat de
verschillende overheidsorganen (en derden) er in beginsel vanuit
gaan dat hij niet meer in Nederland verblijft. Zij zullen bijvoorbeeld
uitkeringen en andere vormen van dienstverlening ten behoeve van
betrokkene in beginsel stopzetten. Voor overheidorganen (en derden)
is het gevolg dat zij de basisregistratie niet meer kunnen gebruiken
om de betrokken persoon te bereiken.”13
Voor het uitvoeren van het vereiste ‘gedegen onderzoek’ wordt
verwezen naar het Protocol adresonderzoek (zie paragraaf 2.3.2
van dit rapport).
13
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Bij overtreding van de verplichtingen die zijn beschreven in de
artikelen 2.38 en 2.39 kan het college op grond van artikel 4.17 aan
de burger een bestuurlijke boete van ten hoogste 325 euro opleggen.
2.2.2.4 Correctieverzoek

Artikel 2.58 bepaalt dat het college binnen vier weken kosteloos
voldoet aan het verzoek van een burger om de hem betreffende
gegevens in de basisregistratie te verbeteren, aan te vullen of te
verwijderen, indien deze bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.
2.2.2.5 Registratie niet ingezetenen

De Wet BRP regelt ook een grondslag voor de verwerking van
gegevens van personen die niet-ingezetenen zijn, mensen die
korter dan vier maanden in Nederland verblijven, maar die wel
een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen, in
een landelijke Registratie niet ingezetenen (RNI). Ook mensen die
voorheen in de GBA stonden geregistreerd als vertrokken naar
het buitenland, worden nu opgenomen in de RNI. Pas als een
niet-ingezetene wiens gegevens staan geregistreerd in de RNI
zich (weer) vestigt in Nederland, wordt hij ingeschreven in de GBA
en uitgeschreven uit de RNI. Deze RNI is samen met de inwerkingtreding van de Wet BRP van start gegaan.

2.3 Handleiding uitvoeringsprocedures
en Protocol adresonderzoek
2.3.1 Handleiding uitvoeringsprocedures
2.3.1.1 Inleiding

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken is de Handleiding
uitvoeringsprocedures (HUP) ontwikkeld met het oog op het
waarborgen van de kwaliteit van de GBA. De medewerkers van de
gemeente die werken met de GBA gebruiken de HUP als richtlijn
voor het werken met de GBA.
De eerste versie van de HUP dateert van de invoering van de
Wet GBA in 1994, maar die is sindsdien vaak gewijzigd. De laatste
wijziging onder het regime van de Wet GBA dateert van 18 februari
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2013. Op 20 december 2013 is de handleiding aangepast met het oog
op de invoering van de Wet BRP.
Voor dit onderzoek is vooral van belang de procedure die beschrijft
wanneer het college overgaat tot ambtshalve registratie van een persoon als ‘vertrokken onbekend waarheen’ en hoe dat moet gebeuren.
2.3.1.2 Procedure bij adres onbekend

Paragraaf 6.3 van de HUP beschrijft de procedure die de gemeente
dient te volgen als een persoon die in de GBA is ingeschreven met
een bepaald adres, vertrekt zonder een nieuw adres op te geven.
Uit de HUP volgt dat er in dat geval een ‘gedegen onderzoek’ moet
worden ingesteld. De HUP geeft vijf verschillende uitkomsten van
het ‘gedegen onderzoek’:

1. 		deze persoon heeft een nieuw adres in dezelfde gemeente;

2. deze persoon heeft een nieuw adres in een andere gemeente;
3. deze persoon is vertrokken naar het buitenland;

4. deze persoon verblijft (min of meer voortdurend) in de
		

gemeente maar er is geen adres of briefadres vast te stellen;

5. deze persoon is vertrokken met onbekende bestemming.

Van deze laatste situatie is sprake wanneer de gemeente vaststelt
dat de verblijfplaats van de burger onbekend is. “In een aantal gevallen bestaat de verwachting dat de burger geen ingezetene meer is van
een Nederlandse gemeente. De burger is volkomen onbereikbaar.”14
Een ‘vertrek met onbekende bestemming’ wordt behandeld als een emigratie naar een onbekend land. De gemeente schort de bijhouding van
de persoonslijst op en het college gaat ambtshalve over tot vermelding
van het vertrek bij de verblijfplaats op de persoonslijst van de bewuste
burger. Wanneer het college van plan is, voornemens is, om een burger
ambtshalve te registreren als ‘vertrokken met onbekende bestemming’,
dan moet het college de burger daarover zo spoedig mogelijk schriftelijk
informeren en aangeven waarom hij dit besluit neemt,“onder vermelding van de gronden waarop hij zijn besluit zal nemen”.
Tegen dit besluit kan de burger op grond van de Algemene wet
bestuursrecht bezwaar en beroep instellen. Het college mag het
14

Handleiding uitvoeringsprocedures, februari 2013, pagina 247 en Handleiding
uitvoeringsprocedures, maart 2014, pagina 246
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besluit niet eerder uitvoeren dan wanneer de beroepstermijn is
verstreken. Dat wil zeggen op het moment dat het college het
besluit bekend maakt, moet het 6 weken wachten, voor het de
burger ambtshalve mag registreren als ‘vertrokken met onbekende
bestemming’ in de categorie verblijfplaats op de persoonlijst.
Voor de procedure omtrent het ‘gedegen onderzoek’ dat vooraf gaat
aan de bekendmaking dat het college van plan is om de persoon uit
te schrijven, verwijst de HUP naar het Protocol adresonderzoek.

2.3.2 Protocol adresonderzoek
2.3.2.1 Inleiding

Het Protocol adresonderzoek (hierna te noemen: het protocol) is
opgesteld in samenwerking tussen het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Nederlandse Vereniging
van Burgerzaken.
Dit protocol heeft als doel om de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren
van een ‘gedegen’ adresonderzoek. “Omdat de uitkomst van het
adresonderzoek mogelijk aanleiding kan zijn tot een ambtshalve
wijziging van gegevens in de GBA, moet het onderzoek zorgvuldig
worden uitgevoerd. De gemeente kan niet lichtvaardig overgaan tot
het doorvoeren van een ambtshalve wijziging, omdat de gevolgen
voor de betrokken persoon en overheid groot kunnen zijn. Een adresonderzoek moet om deze reden altijd zorgvuldig worden uitgevoerd.”15
Het protocol is gepubliceerd in het kader van de circulaire adresonderzoek en is in juni 2012 gepubliceerd door het ministerie van
BZK. De laatste versie dateert van december 2013 en is aangepast
aan de Wet BRP. Deze nieuwe versie verschilt niet wezenlijk van het
oorspronkelijke protocol. Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt
van het protocol zoals dat bestond ten tijde van de werking van de
Wet GBA. Voor zover de inhoud van de op de Wet BRP aangepaste
versie wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke versie van het
protocol, zal dat in de tekst worden weergegeven.
Het protocol gaat in op de aanleiding voor een adresonderzoek,
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de start, de inhoud en de resultaten van het adresonderzoek, op de
verwerking van de uitkomst van het onderzoek en het beschrijft de
procestermijnen bij het onderzoek. Hoewel deze informatie vrijwel
allemaal relevant is voor dit onderzoek, voert het te ver om in detail
op alle onderdelen van het protocol in te gaan. Daarom is ervoor
gekozen om in te gaan op de wijze waarop het protocol de inhoud
van het adresonderzoek beschrijft en de wijze waarop de resultaten
van het onderzoek worden verwerkt.
2.3.2.2 Inhoud van het adresonderzoek

Het protocol geeft onder meer weer op welke wijze een adresonderzoek dient te worden verricht.
Het adresonderzoek is gericht op het achterhalen van de feitelijke
verblijfplaats van de betrokken persoon. Daarom schrijft het
protocol voor dat het college in het kader van dit onderzoek verder
moet kijken dan enkel het adres waar deze burger actueel is
geregistreerd in de GBA.
De eerste actie die de gemeente dient te ondernemen in het kader
van een adresonderzoek is het aanschrijven van de betrokkene om
hem te wijzen op de wettelijke verplichting om aangifte van adres
en verblijf of van adreswijziging te doen. Voor deze aanschrijving
kan het adres worden gebruikt dat staat geregistreerd in de GBA,
evenals een vermoedelijk nieuw adres van deze persoon, wanneer
dat beschikbaar is.
Wanneer de burger zich naar aanleiding van de brief van het college
meldt, kan het onderzoek mogelijk direct worden afgehandeld. Krijgt
het college geen reactie op de aanschrijving of kan uit de reactie niet
worden afgeleid op welk adres de burger woont, dan is dit aanleiding
om het onderzoek verder uit te breiden.
Het onderzoek kan worden uitgebreid door informatie in te winnen
bij andere bronnen en door feitelijk onderzoek ter plaatse uit te
voeren. Deze twee mogelijkheden kunnen achtereenvolgens,
gelijktijdig of afzonderlijk opgepakt worden.
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Het protocol beveelt gemeenten aan om te streven naar het raadplegen van tenminste twee verschillende bronnen om informatie
over het verblijfadres van de burger te achterhalen. Dit kan
bijvoorbeeld worden gedaan bij afnemers van de GBA, bij familie,
nutsbedrijven, woningbouwcorporaties, woningeigenaren, werkgevers, uitkeringsinstanties, ziektekostenverzekeraars en dergelijke.
Wanneer de gemeente meer of minder dan twee bronnen raadpleegt,
dient dit wel gemotiveerd en vastgelegd te worden. Het onderzoek
kan worden versneld door in deze fase maximaal gebruik te maken
van communicatiemiddelen als telefoon en/of e-mail.
Zeker als het administratieve onderdeel van het onderzoek geen
of onvoldoende resultaat oplevert, ligt het voor de hand dat de
gemeente een feitelijk bezoek uitvoert aan het in het GBA
geregistreerde adres of aan het vermoedelijk nieuwe adres. Hierbij
kan ook navraag worden gedaan bij andere personen die worden
aangetroffen op dit adres of in de buurt van dit adres.
2.3.2.3 Resultaten van het adresonderzoek

Bij de bespreking van de HUP is al aan de orde gekomen dat het
college de betrokken burger op de hoogte dient te stellen van zijn
voornemen om hem in de GBA te registreren als vertrokken met
onbekende bestemming. Het protocol schrijft voor op welke wijze
het college dit kan doen. Als het adres van de burger bekend is, kan
het voornemen daarheen verzonden worden, ook als dit in het
buitenland is. Als er geen gegevens over de nieuwe verblijfplaats
bekend zijn, kan de brief naar het in het GBA geregistreerde adres
verzonden worden, omdat het bijvoorbeeld mogelijk is dat de post
(via een automatische verhuisservice) wordt doorgestuurd naar het
nieuwe adres. Ook kan het college het voornemen publiceren in een
dagblad of op een website van de gemeente.
Als de burger naar aanleiding van dit voornemen geen reactie
of bezwaarschrift indient, neemt het college het besluit overeenkomstig het voornemen.
Als datum van de ingang van de wijziging van het geregistreerde
adres of van het vertrek geldt de datum van de bekendmaking van
het voornemen. Artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht

26

schrijft voor dat, wanneer de bekendmaking van een besluit niet kan
plaatsvinden door toezending of uitreiking aan de belanghebbende,
dit geschiedt ‘op een andere geschikte wijze’.
Het protocol beschrijft dat dit op verschillende manieren kan, bijvoorbeeld aan de hand van publicatie van het besluit in een dagblad
of op een website. Daarbij kan de gemeente onder andere de naam,
voorletter(s) en de geboortedatum van de betrokkene vermelden.
In het protocol wordt aanbevolen dat een andere medewerker het
besluit tot het ambtshalve opschorten van het bijhouden van de
persoonslijst accordeert dan degene die verantwoordelijk was voor
het uitvoeren van het adresonderzoek: “Dat is onder meer van belang
om later te kunnen aantonen dat de eventuele ambtshalve beslissing
zorgvuldig is genomen. Zo wordt voorkomen dat het ambtshalve
besluit later in twijfel kan worden getrokken.” 16

2.4 Rechterlijke uitspraken
2.4.1 Inleiding

Ten behoeve van onderstaande analyse heeft de ombudsman de
belangrijkste uitspraken, over de ambtshalve registratie van vertrek
van een ingezetene en over correctieverzoeken van personen die zijn
geregistreerd als vertrokken naar het buitenland, van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Raad van
State) en verschillende rechtbanken geanalyseerd.
Een overweging die in veel van deze rechterlijke uitspraken terugkomt, is dat gegevens in de basisadministratie betrouwbaar en
duidelijk moeten zijn. In de uitspraken grijpen de rechters steeds
terug naar de wetsgeschiedenis, en met name naar het oorspronkelijke doel van de regelgeving.

2.4.2 Rechterlijke uitspraken over adresonderzoek

De Raad van State en de rechtbanken toetsen de besluiten van
de colleges steevast aan de Handleiding Uitvoeringsprocedures
(zie paragraaf 2.3.1 van dit rapport) en het Protocol adresonderzoek
(zie paragraaf 2.3.2 van dit rapport).
16

Protocol adresonderzoek door het college van burgemeester en wethouders,
juni 2012, pagina 14
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gemeentelijke ombudsman

Wat is gedegen onderzoek?
In rechterlijke uitspraken staat veelvuldig de term ‘gedegen
onderzoek’ uit de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP). In
zijn uitspraak van 22 september 2004 zegt de Raad van State:
“Blijkens paragraaf 6.3 van de Handleiding Uitvoeringsprocedures
dient in de situatie dat een persoon in de basisadministratie is ingeschreven op een bepaald adres en vervolgens is vertrokken zonder een
nieuw adres op te geven, alvorens een actualisering uit te voeren een
gedegen onderzoek te zijn ingesteld naar het feitelijke nieuwe adres
van betrokkene”.17
De Raad van State en de rechtbanken toetsen of er, voorafgaand aan
de opschorting van de persoonslijst, een ‘gedegen onderzoek’ heeft
plaatsgevonden. Daarbij toetst de rechter of dit onderzoek voldoende
zorgvuldig is geweest in overeenstemming met artikel 3:2 Algemene
wet bestuursrecht.
Het college moet aantonen dat er vóór de ambtshalve opschorting
van de persoonlijst een gedegen onderzoek naar het juiste woonadres is gedaan. De burger heeft geen bewijslast. Het college moet
kunnen aantonen welke concrete feiten en omstandigheden de basis
zijn voor de aanname dat iemand is verhuisd en niet meer woont op
het adres waar hij voorheen stond ingeschreven. Het college moet
ook kunnen uitleggen hoe hij aan die kennis is gekomen.18 De Raad
van State en de rechtbanken toetsen of de door het college over
gelegde onderzoeksgegevens de conclusie rechtvaardigen dat de
betreffende burger in het buitenland verblijft.19
Ook toetst de rechter of de gemeente een juiste toepassing heeft
gegeven aan het Protocol adresonderzoek. De rechtbank ’s-Gravenhage
concludeert in haar uitspraak van 10 september 2012 dat het onderzoek van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Leiden niet voldoende was, omdat het college het protocol
niet had gevolgd, maar toch het besluit nam tot ambtshalve registratie van een ingezetene als vertrokken naar het buitenland.20 De
Raad van State heeft deze uitspraak op 21 augustus 2013 bevestigd.21
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Raad van State 22 september 2004, LJN AR2535, AB 2004, 341

18

Rechtbank Arnhem 19 september 2006, LJN AY8454, AWB 06/1822

19

Raad van State 25 april 2007, LJN BA3719

20

Rechtbank ’s-Gravenhage 20 september 2012, LJN BX8704, AWB 12/5650 en AWB 12/7832

21

Raad van State 21 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:851

Volkomen onbereikbaar?
Op basis van informatie van een deurwaarder besloot het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo een
onderzoek in te stellen naar de actualiteit van de adresgegevens van
een inwoner. Gedurende dat adresonderzoek is er een huisbezoek
afgelegd op het in de GBA vermelde adres. Dit huisbezoek leidde
tot de conclusie dat deze persoon niet meer op dit adres woonde. Het
college heeft daarop schriftelijk aan deze burger verzocht om informatie te verstrekken omtrent het adres waar hij wel woonde, maar
ontving daarop geen reactie. Vervolgens heeft het college het in de
GBA geregistreerde woonadres ambtshalve gewijzigd in ‘onbekend
vertrek’.
De rechtbank Roermond overwoog in haar uitspraak van 12 januari
2011 dat de conclusie ‘vertrokken naar onbekend’ volgens procedure
6.3 van de Handleiding alleen op haar plaats is als de burger volkomen onbereikbaar is.22 De Raad van State oordeelt vervolgens dat
de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de burger in
kwestie volkomen onbereikbaar was: “Zowel via zijn bij het college
bekende e-mailadres als via zijn eveneens bekende mobiele nummer
was hij immers bereikbaar. Bij de toepassing van de Wet GBA gaat het,
voor zover hier van belang, evenwel om de registratie van een adres.
Indien een ingezetene, mogelijk een voormalig ingezetene, weliswaar
telefonisch of via e-mail bereikbaar is, doch weigert een adres te doen
registreren of zelfs weigert enige verblijfplaats kenbaar te maken, is
hij in zoverre onbereikbaar.”23
Omdat deze burger heeft geweigerd om, ondanks het verzoek van
het college, gegevens over zijn verblijfplaats bekend te maken, heeft
het college in dit geval wel terecht de conclusie mogen trekken dat
betrokkene was vertrokken met onbekende bestemming.
In het geval van een burger die in de gemeente Alphen aan den Rijn
in de GBA stond geregistreerd en van wie het college wist dat hij in
Amsterdam verbleef, had het college volgens de Raad van State niet
zomaar mogen overgaan tot ambtshalve registratie van deze persoon
als vertrokken naar het buitenland: “Daarbij wordt mede in
22

Rechtbank Roermond 12 januari 2011, zaak nr. 10/1034

23

Raad van State 30 november 2011, LJN BU6338
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aanmerking genomen dat deze conclusie volgens Procedure 6.3 van
de Handleiding Uitvoeringsprocedures alleen op haar plaats is als
de burger volkomen onbereikbaar is, hetgeen in deze zaak niet het
geval is.”24
De Raad van State oordeelde dat het college in deze zaak onvoldoende
zorgvuldig onderzoek heeft verricht naar het feitelijke woonadres
van de betrokken burger en dat het college daarom het adres niet
ambtshalve mocht wijzigen in: ‘vertrokken naar onbekend’.

Feitelijk woonadres?
De Raad van State heeft in haar uitspraak van 22 september 2004
overwogen dat het feit dat iemand niet rechtmatig op een bepaald
adres woont, niet maakt dat dit adres niet als feitelijk woonadres van
deze burger in de GBA kan zijn geregistreerd: “De in de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegevens moeten zo
betrouwbaar mogelijk zijn; daarin dient het feitelijke woonadres van
appellant te worden geregistreerd, ongeacht of hij daar legaal woont
of niet.” 25
In deze kwestie verbleef iemand in een pand dat volgens de gemeente niet als ‘woning’ mocht worden aangemerkt. Dat was de reden dat
de gemeente deze persoon niet op dit adres wilde inschrijven, maar
zijn adresgegevens in de GBA had gewijzigd in ‘wegens emigratie
naar het land Onbekend’.

Vertrokken na beëindiging briefadres?
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Franekeradeel had beleid vastgesteld waarbij burgers zonder vaste
woon- of verblijfplaats voor een periode van maximaal twaalf
maanden mochten zijn ingeschreven op een briefadres als bedoeld
in de Wet GBA. Voor degenen die ten tijde van de inwerkingtreding
van het nieuwe beleid stonden ingeschreven op een briefadres, was
voorzien in een overgangsregeling. Deze personen kregen de mogelijkheid om tot uiterlijk een half jaar na inwerkingtreding van de
beleidsregel een briefadres aan te houden. De rechtbank Leeuwarden
heeft uitspraak gedaan in een situatie waar iemand na het verstrijken
van de termijnen door het college van de gemeente Franekeradeel
werd geregistreerd als vertrokken naar ‘land onbekend’.
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Raad van State 27 januari 2010, LJN BL0749, GST 2010, 30

25

Raad van State 22 september 2004, LJN AR2535, AB 2004, 341

De rechtbank stelt allereerst vast dat de Wet GBA geen ruimte biedt
voor het door het college gevoerde beleid met betrekking tot de
briefadressen. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat het college zijn
besluit onvoldoende heeft gemotiveerd: “Het is vaste rechtspraak van
de ABRvS dat het in de GBA geregistreerde adres slechts mag worden
gewijzigd in ‘land onbekend’ op basis van voorafgaand, gedegen
onderzoek naar het nieuwe adres van betrokkene. Een adreswijziging
in ‘land onbekend’ is onder omstandigheden ook mogelijk indien niet
vaststaat dat de betrokkene daadwerkelijk naar het buitenland is
vertrokken. In een dergelijk geval moet echter wel zijn vastgesteld dat
de betrokkene volledig onbereikbaar is.”26
De conclusie van de rechtbank is dat het college geen gedegen onderzoek heeft gedaan naar het nieuwe adres van de betreffende burger.

Daadwerkelijk vertrokken uit Nederland?
De rechtbank ’s-Hertogenbosch verwijst in haar uitspraak van 26
maart 2008 naar de doelstellingen van de Wet GBA zoals verwoord
in de Memorie van Toelichting bij deze wet en overweegt vervolgens
dat ingevolge artikel 48 van de Wet GBA de opschorting van de
bijhouding van de persoonslijst alleen ambtshalve kan worden
toegepast bij een daadwerkelijk vertrek naar het buitenland. In deze
zaak stond vast dat de burger waarbij het college tot opschorting
van de bijhouding van de persoonslijst was overgegaan, niet in het
buitenland verbleef. Zij stond nog ingeschreven in de gemeente
Eindhoven, maar verbleef in de gemeente Beesel, waar zij had nagelaten aangifte van adreswijziging te doen. De gemeente Beesel
was niet overgegaan tot ambtshalve inschrijving, waarna de
gemeente Eindhoven haar met haar kinderen ambtshalve had
geregistreerd als vertrokken naar het buitenland.
Volgens de rechtbank had de gemeente Eindhoven in dat geval geen
andere mogelijkheid dan deze persoon ingeschreven te laten staan
in de GBA van de gemeente Eindhoven. De rechtbank overweegt
hierbij: “Uit de wetsgeschiedenis blijkt immers dat de hoofdregel is dat
wanneer iemand eenmaal is ingeschreven, deze altijd ingeschreven
blijft en dat het noodzakelijk is dat altijd gegevens van een betreffende persoon kunnen worden teruggevonden. Artikel 48 van de Wet
26

Rechtbank Leeuwarden 26 april 2012, LJN CA2742, AWB 12/563
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GBA is daar als het ware een uitzondering op en geldt, zoals genoemd,
alleen in geval van vertrek naar het buitenland. Het enkele feit dat
de wet niet voorziet in een andere mogelijkheid voor een dergelijke
situatie en daarmee sprake is van een lacune in de wet, rechtvaardigt
echter niet de conclusie dat verweerder zijn besluit mag baseren op
een onjuiste grondslag. Door het bestreden besluit wél op artikel 48
van de Wet GBA te baseren, heeft verweerder in strijd gehandeld met
de bedoeling van de wetgever. De redenering van verweerder dat in
een dergelijke situatie de bijhouding van de gegevens in de persoonslijst dient te worden opgeschort met de vermelding ‘vertrek naar
onbekend’, kan dan ook niet worden gevolgd.”27
De Raad van State bevestigt vervolgens deze uitspraak van de
rechtbank. Volgens de Raad van State ziet artikel 48 lid 2 van de Wet
GBA alleen op de situatie waarin: “een ingezetene die naar redelijke
verwachting gedurende een jaar ten minste twee derden van de
tijd buiten Nederland zal verblijven, in gebreke is met het doen van
aangifte, terwijl van [wederpartij] bekend was dat en op welk adres
zij binnen Nederland verbleef.”28

2.4.3 Rechterlijke uitspraken over correctieverzoeken

In rechterlijke uitspraken over correctieverzoeken wordt veelal
terugverwezen naar de uitspraak van de Raad van State van 11
februari 2004 waarin de Raad van State het volgende overweegt:
“Voor het wijzigen van eenmaal in de basisadministratie geregistreerde gegevens zal, zoals de rechtbank met juistheid heeft overwogen, gelet op het systeem van de Wet GBA onomstotelijk moeten
vaststaan dat deze feitelijk onjuist zijn.”29
De Raad van State bevestigt deze eis in 2008 en ook in latere uitspraken.30 Het is aan degene die het verzoek om een correctie van de
GBA-registratie indient, aan te tonen dat de in de gemeentelijke basisadministratie opgenomen adresgegevens over een bepaalde periode
feitelijk onjuist zijn. De Raad van State oordeelt niet snel dat onomstotelijk vaststaat dat de geregistreerde gegevens feitelijk onjuist zijn.
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Rechtbank ’s-Hertogenbosch 26 maart 2008, LJN BC8438, AWB 07/2522
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Raad van State 25 oktober 2008, LJN BF8998, GST 2009, 36 met annotatie door S.A.J. Munneke
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Raad van State 11 februari 2004, uitspraak nr. 200304721/1
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Raad van State 9 januari 2008, uitspraak nr. 200704308/1 en verder o.a. Raad van State 11 maart 2009,
AWB 07/4006, GST 2009, 38 met noot S.A.J. Munneke; Raad van State 21 maart 2011, LJN BV9507

2.5 Werkwijze gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam hanteert bij het doen van adresonderzoeken
het ‘Stappenplan nieuw proces Adres in Onderzoek per 1 maart 2013’.
Dit document beschrijft de vier stappen die de basis vormen het
adresonderzoek zoals de gemeente Rotterdam dit uitvoert. Het stappenplan krijgt aandacht in hoofdstuk 3.
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Hoofdstuk 3

Cijfers, interviews en
veldonderzoek: de praktijk
Opsporing Verzocht!

3.1 Inleiding
In hoofdstuk 2 staat een schets van het wettelijk kader (de norm)
voor het (her)inschrijven in en het uitschrijven uit de GBA: hoe
zouden de inschrijving in en de uitschrijvingen ‘vertrokken onbekend
waarheen’ (VOW) uit de GBA volgens de wetgever en de beleidsmakers
moeten verlopen? In dit hoofdstuk geeft de ombudsman de resultaten
van zijn onderzoek naar de praktijk in Rotterdam weer. Hoe voeren
de medewerkers van de Centrale Verwerkingseenheden (CVE) en
bij de balie het ‘Stappenplan nieuw proces Adres in Onderzoek per
1 maart 2013’ uit en wat gebeurt er bij een in- en uitschrijving aan de
balie en bij de Centrale Verwerkingseenheden en om welke getallen
gaat het?
De ombudsman doet in dit hoofdstuk verslag van de informatie
uit de interviews met beleidsmakers, sleutelfiguren, uitvoerders en
medewerkers van externe organisaties en de observaties van het
onderzoeksteam. Deze observaties deed het onderzoeksteam bij de
balie van de Stadswinkel Centrum, de CVE 1 (die de hervestigingen
verwerkt) en de CVE 3 (die het Adres In Onderzoek doet).

3.2 Cijfers
Om welke aantallen gaat het? De hieronder genoemde cijfers
komen uit de brief van 18 november 2013 van de Manager Expertise
Burgerzaken aan de ombudsman in reactie op het verzoek om
informatie dat de ombudsman op 18 oktober 2013 aan de concerndirecteur van het cluster Dienstverlening stuurde en ze zijn bijgesteld
aan de hand van de cijfers uit de brieven van 28 maart 2014 en
30 april 2014 die als bijlage bij dit rapport zijn gevoegd.
De ombudsman deelde in zijn eerste brief van 18 oktober 2013 dat hij
een onderzoek zou doen over de periode 1 januari 2012 tot en met

34

1 september 2013. Tijdens het onderzoek heeft de concerndirecteur
Dienstverlening cijfers over die periode, maar ook over geheel 2013
verstrekt. Voor de leesbaarheid van het rapport zijn daarom de cijfers
over geheel 2012 en geheel 2013 opgenomen.
Bij de start van het onderzoek vroeg de ombudsman om cijfers
omtrent het aantal signalen en meldingen. Het doel daarvan was
om de verhouding tussen de twee vast te kunnen stellen en de verhouding met het aantal adresonderzoeken dat daaruit volgt. Die gegevens bleken niet beschikbaar. In de brief van 30 april 201431 schrijft
de concerndirecteur: “Echter, wij registreren uitsluitend opgestarte
adresonderzoeken en niet het aantal terugmeldingen en signalen.”
De ombudsman vermeldt daarom in de tabellen niet het aantal
signalen en terugmeldingen, maar uitsluitend de door het college
geleverde cijfers over de beëindigde adresonderzoeken.
In een tabel ziet dat er zo uit:

2012

2013

1e kwartaal 2014

VOW

10.173

7.482

WAN

3.010

1.841

1.790

220

387

305

vertrek andere gemeente

74

1.009

899

verhuizing binnen Rotterdam

197

2.334

2.457

overleden

671

15

22

correctie adres (bijv. huisnummer/letter)

3

85

200

63

180

332

89

geen cijfers bekend

17

40

0

8

1

16.024

13.512

4.368

Reden einde onderzoek

vertrek buitenland

Overig
Inschrijving vanuit andere
gemeente/buitenland
Zwakke melding32

31

Zie bijlage

32

Zwakke melding wil zeggen dat tijdens het onderzoek is besloten het onderzoek te beëindigen omdat
de melding zelf onvoldoende aanleiding gaf tot het überhaupt instellen van een adresonderzoek.
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Daarnaast vroeg de ombudsman cijfers omtrent het aantal
hervestigingen op.

Hervestigingen vanuit VOW

2012

2013

1e kwartaal 2014

Hervestiging vanuit VOW

3.561

3.915

1.048

509

674

192

waarvan terug op hetzelfde adres

In 2012 en 2013 zijn 17.655 personen VOW uitgeschreven. In
diezelfde periode hebben 7.476 personen zich opnieuw gevestigd
in Rotterdam, 1.183 daarvan schreven zich in op hetzelfde adres als
vanwaar zij VOW uitgeschreven waren. Het college hecht eraan op
te merken dat een inschrijving op hetzelfde adres niet betekent
dat het om een onterechte uitschrijving ‘vertrokken onbekend
waarheen’ ging. Daarnaast merkt het college op dat de groep van
7.476 personen die zich opnieuw in Rotterdam gevestigd heeft niet
alleen maar bestaat uit mensen die in de periode 2012 en 2013 zijn
uitgeschreven. De periode waarbinnen mensen zich hervestigen
vanuit VOW varieert van enkele weken tot meerdere jaren. In de
groep van 7.476 personen die zich opnieuw in Rotterdam vestigden,
kunnen personen zitten die al veel langer dan 2 jaar VOW
uitgeschreven waren.
Van de mogelijkheid de persoonlijsten aan te passen, een correctie
toe te passen op basis van artikel 82 van de Wet GBA of 2. 58 van
de Wet BRP werd in het verleden weinig gebruik gemaakt. In de
brief van 30 april 2014 schrijft de concerndirecteur Dienstverlening:
“De stijging van het aantal klachten in het derde kwartaal van 2013
is te verklaren door de acties die wij, mede naar aanleiding van uw
onderzoek, ingezet hebben om de communicatie naar de burgers over
(her)inschrijvingen te verbeteren.”
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2012

2013

1e kwartaal
2014

10

29

3

3

0

0

2

0

0

geen aparte gegevens

laatste kwartaal 2013 30+33

19

geen aparte gegevens

34

15

Aanpassing persoonslijsten
Als gevolg van een heroverweging
voorafgaand aan de beslissing op
bezwaar is het besluit VOW ingetrokken
Als gevolg van een gegrond verklaard
bezwaarschrift is het besluit VOW
vernietigd of ingetrokken
Als gevolg van een gegrond verklaard
beroepschrift is het besluit VOW
vernietigd of ingetrokken
Aantal klachten over opschorting
Als gevolg van een heroverweging naar

laatste kwartaal 2013 16+

aanleiding van een klacht is het besluit
ingetrokken

En hoe gaat dat in de praktijk?

3.3 Taak- en bevoegdhedenverdeling
Volgens de geïnterviewden zijn de volgende organisatieonderdelen
van de gemeente bij het uitschrijven ‘vertrokken onbekend waarheen’
(VOW) en het herinschrijven in de GBA betrokken:

1. Van het cluster Dienstverlening, vakeenheid Publiekszaken:
		

a. de balies van de verschillende stadswinkels en de balies

			

van de stadswinkels Centrum, Feijenoord en Alexander

			

in het bijzonder

		

b. de Centrale Verwerkingseenheden (Backoffice stads-
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winkel Centrum, Afdeling Adres In Onderzoek);

c. het Klantcontactcentrum;

Alleen totaal aantal klachten en totaal aantal correcties aangeleverd, niet gedifferentieerd
over 2012 en 2013. Van 1 januari 2012 tot en met 1 september 2013 werden 14 besluiten
ingetrokken als gevolg van een klacht. In het laatste kwartaal van 2013 werden 30 klachten
ingediend. In heel 2013 zullen er ruim meer dan 30 klachten zijn ingediend die tot een
aanpassing van de persoonslijst hebben geleid.
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Zie noot 33
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d.		 de afdeling Expertise Burgerzaken;

e.		 de medewerkers van het gemeentelijke informatie-

				 nummer 14010;

2. De deelgemeenten (tot maart 2014);
3. Het cluster Stadsbeheer.

Publiekszaken

De vakeenheid Publiekszaken is het deel van het cluster Dienstverlening, dat verantwoordelijk is voor de GBA. De afdeling Expertise
Burgerzaken van de vakeenheid Publiekszaken is verantwoordelijk
voor de werkprocessen. Daarnaast doen de medewerkers van
Publiekszaken reguliere controles en monitoren zij de gang van
zaken in de stadswinkels bij de deelgemeenten. De medewerkers
bij de stadswinkels verwerken de aangiftes van vestigingen in
Rotterdam, vertrek uit Rotterdam en de verhuizingen binnen
Rotterdam. (Her)vestiging vanuit het buitenland of (her)vestiging
vanuit een onbekende bestemming, kunnen alleen plaatsvinden
in de stadswinkels Centrum, Prins Alexander en Feijenoord (per
1 november 2013). Alle medewerkers van de stadswinkels kunnen
een adresonderzoek opstarten. Medewerkers van de afdeling Adres
In Onderzoek (AIO) of ook wel de Centrale Verwerkingseenheid 3
van de vakeenheid Publiekszaken voeren het adresonderzoek uit.

Deelgemeenten

De medewerkers van de stadswinkels bij de deelgemeenten
krijgen leiding vanuit de deelgemeenten en niet vanuit Publiekszaken. Publiekszaken heeft alleen een signalerende functie ten
aanzien van de kwaliteit van en de uitvoering door de medewerkers
van de deelgemeenten. De deelgemeenten hebben onder andere
de vrijheid om openingstijden en -dagen van de stadswinkels te bepalen. Deze situatie eindigde op 19 maart 2014 toen de deelgemeenten
werden opgeheven.

Stadsbeheer

Bij hervestiging op hetzelfde adres en bij sommige adresonderzoeken is het nodig om ter plaatse onderzoek te doen. Medewerkers
van het team Handhaving van het cluster Stadsbeheer leggen dan
een huisbezoek af en melden de resultaten terug aan Publiekszaken.
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3.4 Welke systemen gebruikt de gemeente bij het

doen van adresonderzoeken?

In deze paragraaf geeft de ombudsman een overzicht van een
aantal relevante systemen die de gemeente gebruikt bij het doen
van adresonderzoeken. Dat zijn:

• Suite4Burgerzaken: een systeem voor persoonsinformatievoorziening, waarvan Key2Burgerzaken een module of applicatie is.

• Key2Burgerzaken: is een systeem dat de gegevensuitwisseling
ten behoeve van de processen voor onder meer de GBA, de bur-

gerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen, Verklaring Omtrent
het Gedrag en de verkiezingen ondersteunt. Het is een onderdeel
van Suite4Burgerzaken.

• Wachtkamer: Een voorziening in Key2Burgerzaken waar een
toekomstige verhuizing kan worden opgeslagen, tot iemand
feitelijk verhuist.

• Terugmeldvoorziening: Via de landelijke Terugmeldvoorziening
doen gebruikers van de GBA als de Rijksbelastingdienst en de
Sociale Verzekeringsbank een terugmelding als zij twijfels hebben
over de juistheid van GBA-gegevens. Zij zijn verplicht een terugmelding te doen als er twijfels ontstaan. De terugmelding komt
via het landelijke systeem van het Agentschap BPR bij de desbetreffende gemeente terecht, die als beheerder de plicht heeft de
terugmelding binnen 5 dagen te onderzoeken en zo nodig de
gegevens te corrigeren.

• PIV4all is de software die de gemeente gebruikt om de GBA
in te richten en bij te houden. Het is de voorganger van
Key2Burgerzaken, die nu nog in gebruik is bij de woningcorporaties.

• KSPP: Ketensysteem Pand en Persoon is een digitaal zaaksbehandelsysteem. De gebruikers van het systeem kunnen dossiers
aanmaken, beheren, inzien en gebruiken. De controlebezoeken die
Stadsbeheer in het kader van de GBA doet, worden hierin geregistreerd. Publiekszaken neemt het dan over en besluit op basis
van het verslag van het controlebezoek of een adresonderzoek
vervolgd moet worden, of iemand feitelijk op het adres woont of
dat de persoon in- of uitgeschreven moet worden.

• Zakenmagazijn: Zakenmagazijn is een intern opslagsysteem voor
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zaakgegevens: welke zaken lopen er voor een bepaald persoon of
bedrijf en welke personen, bedrijven en objecten zijn betrokken
bij een zaak. Zo registreert de gemeente in Zakenmagazijn of 		
iemand een parkeervergunning heeft aangevraagd, of een
WMO-voorziening.

• BRS: Basisregistratiesysteem voor adressen en gebouwen. In dit
systeem kan de medewerker gegevens opzoeken als makelaarsrapporten, wie de eigenaar van een pand is, wie de gebruiker is,
hoeveel etages het pand heeft etc.

• Suwinet: Via Suwinet kan de gemeente persoonsgegevens van
burgers, die in basisregistraties bij verschillende overheidsorganisaties zijn opgeslagen in één keer, via één webtoepassing,
		raadplegen. Als de gemeente het BurgerServiceNummer invoert,
krijgt de desbetreffende medewerker een overzicht van alle
opgevraagde gegevens van een burger te zien.

• Klantbeeld: Klantbeeld is in gebruik bij het call centrum van het
gemeentelijke Klantcontactcentrum bereikbaar via 14 010. Klantbeeld geeft de medewerker van 14 010 inzage in openstaande
zaken en in de gesprekshistorie van de beller. In Klantbeeld staan
alle gespreksgegevens met de beller en er is een directe koppeling
met Zakenmagazijn.

3.5 De feitelijke gang van zaken volgens

het Stappenplan

Het ‘Stappenplan nieuw proces Adres in Onderzoek 1 maart 2013’
(hierna Stappenplan) beschrijft het werkproces vanaf de binnenkomst van een signaal of terugmelding tot het besluit iemand uit
de GBA uit te schrijven. Hieronder beschrijft de ombudsman aan de
hand van de verschillende stappen hoe het proces in de praktijk gaat.

3.5.1 Signaal of terugmelding

Het stappenplan vangt aan met de ontvangst van een signaal of een
terugmelding. Dat kan een terugmelding van een afnemer van de
GBA zijn of een signaal uit een andere bron. Afnemers zijn al die instanties die op basis van een wettelijke regeling toegang hebben tot
de gegevens uit de GBA, omdat zij die gegevens nodig hebben
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om hun taak te kunnen uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld de Sociale
Verzekeringsbank, de Rijksbelastingdienst en de Rijksdienst voor
het Wegverkeer. Deze afnemers doen een melding in de Terugmeldvoorziening als zij aanwijzingen hebben dat iemand niet langer
woont op het in de GBA aangegeven adres. In de Terugmeldvoorziening komen alle terugmeldingen van de afnemers samen.
Daarnaast zijn er signalen van bijvoorbeeld nieuwe bewoners,
als die aangifte doen van een adreswijziging op een adres waar
iemand nog ingeschreven staat.
Bij de start van zijn onderzoek verzocht de ombudsman het college
van burgemeester en wethouders aan te geven hoeveel signalen of
terugmeldingen er bij de gemeente binnen zijn gekomen vanaf
1 januari 2012 tot 1 september 2013. Op basis van de opgave van
Publiekszaken ziet de onderverdeling van personen en instanties
van wie de signalen of terugmeldingen komen er zo uit:

Overig 27%

Huidige bewoner 26%

maatschappelijke
instellingen5%
Deurwaarder 15%

Woningbouwcorporatie 7%

Nieuwe bewoner 20%

De geïnterviewden geven aan dat de meeste signalen of terugmeldingen afkomstig zijn van nieuwe of huidige bewoners, deurwaarders en woningbouwcorporaties: “Een adresonderzoek wordt
opgestart op basis van verschillende signalen. Dat kunnen bijvoorbeeld signalen van woningcorporaties zijn als zij een contract hebben
afgesloten met een nieuwe huurder. Een signaal kan ook voortkomen
uit het feit dat nieuwe huurders van particuliere huurwoningen
aangifte van een adreswijziging doen. Daarnaast komen er meldingen
binnen van deurwaarders”.
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Overig 27%

Huidige bewoner 26%

maatschappelijke
instellingen5%

Als huurders of eigenaren van woningen beschikken over een

Deurwaarder 15%

huurovereenkomst of een eigendomsakte, wordt in de categorie 8
‘verblijfplaats’35 op de persoonslijst van de persoon die nog op dat
adres staat ingeschreven, het adres in onderzoek gezet. Deze mel-

ding komt automatisch in Key2Burgerzaken, het systeem waarvan

Nieuwe
bewoner 20%
Woningbouwcorporatie
7%
Publiekszaken
gebruik maakt om o.a. adreswijzingen
te verwerken
en het workflowmanagementsysteem. De baliemedewerker van de
Stadswinkel vult een aantal gegevens in en dan start het adresonderzoek.
Een overzicht via welke kanalen de terugmeldingen of signalen
binnenkomen:

Niet in alle gevallen is duidelijk waarom en op basis waarvan het
signaal of de terugmelding aan de gemeente is gedaan. Dat komt
omdat formulieren of checklisten niet goed ingevuld zijn, of in de
Terugmeldvoorziening geen onderbouwing van het signaal wordt
gegeven.
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35

Zie voor een overzicht van de persoonlijst paragraaf 1.3 Opschorting persoonlijst of uitschrijving.

Opsporing Verzocht!

Knelpunt: Omdat voor de medewerkers van Publiekszaken niet in alle
gevallen duidelijk is waarom en op basis waarvan het signaal of de
terugmelding aan de gemeente is gedaan, is het voor de medewerker
die het moet beoordelen, moeilijk om vast te stellen of het signaal of
de melding voldoende basis is om een adresonderzoek te starten.

3.5.2 Stap 1: Beoordeling van signalen, terugmeldingen

of verzoeken tot het instellen van adresonderzoek

Zwakke, middelsterke en sterke meldingen

De gemeente onderscheidt in het stappenplan zwakke, middelsterke
en sterke meldingen. Volgens het stappenplan moet de medewerker
bij een zwakke melding, besluiten geen adresonderzoek te starten of
het gestarte adresonderzoek afsluiten. Als uit de beoordeling van de
melding blijkt dat het om een middelsterke of sterke melding gaat,
is de volgende stap dat de medewerker onderzoekt of er aanleiding
is een adresonderzoek te starten of dat hij verder gaat met het
adresonderzoek.
In de praktijk lijkt het onderscheid tussen zwakke en sterke signalen
niet altijd even duidelijk. De classificatie is volgens de geïnterviewden afhankelijk van de context en de aard van het signaal: “Er wordt
niet zomaar een adres in onderzoek gezet, naar aanleiding van een
enkele brief die retour komt. Dat kan wel, maar dan wordt er eerst
gekeken naar de aard van het signaal en of er ondersteunende
signalen zijn om het adres in onderzoek te zetten”. De meeste
geïnterviewden kunnen niet precies zeggen wat er onder een sterk
of zwak signaal moet worden verstaan. Het valt daarbij op dat de
leiding van Publiekszaken een hierover gestelde vraag stelliger
beantwoordt dan de mensen op de werkvloer. Een lid van het
management verklaarde: “Sterke signalen zijn signalen die je krijgt
van je partners (de Belastingdienst, woningbouwverenigingen) en
burgers die zelf op het adres wonen. Een zwak signaal is bijvoorbeeld
een brief die terugkomt”. Een regelmatig terugkerend antwoord van
de medewerkers is: “Er zijn zwakke en sterke signalen. Ik kan niet
zonder meer zeggen wat onder een zwakke en sterke melding moet
worden verstaan. Er worden alleen onderzoeken gestart op basis van
sterke signalen”.

43

Meldingen van deurwaarders: “we zijn aan de deur geweest, maar
persoon niet aangetroffen” zijn formeel sterk, maar de medewerkers zien deze meldingen als minder sterk. Een geïnterviewde “Als de
deurwaarder overdag komt en iemand werkt is het natuurlijk logisch
dat de deur niet wordt open gedaan”. Er is dan eerst ‘steunbewijs’
nodig.
Niemand van de geïnterviewden gebruikt de term middelsterke
melding.
Tijdens de observatie is gebleken dat de medewerkers in de praktijk
binnen de sterke meldingen onderscheid maken. Volgens de medewerkers is bijvoorbeeld een melding van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heel sterk en die van de binnengemeentelijke afnemer,
het cluster Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugd en Onderwijs,
de voormalige dienst JOS (Jeugd Onderwijs en Samenleving) ook.
De verklaring daarvoor is dat sociaal rechercheurs van de SVB
zelf onderzoek doen. Als de SVB een terugmelding doet, is dat op
basis van de conclusies van een eigen onderzoek door deze sociaal
rechercheurs. De meldingen van Jeugd en Onderwijs komen tot
stand op basis van de verzuimgegevens die de scholen in het kader
van de leerplichtregistratie dagelijks aan de leerplichtambtenaren
doorgeven.
Aan de hand van het signaal, het meldingenformulier voor de
afnemers en de informatie uit de Terugmeldvoorziening bepaalt
de medewerker van de Centrale Verwerkingseenheid Publiekszaken
welke systemen hij raadpleegt. Dat zijn eigenlijk altijd Key2Burgerzaken, Zakenmagazijn, meestal Suwinet en BasisRegistratieSysteem
(BRS)36. In BRS kunnen gegevens als een makelaarsrapport, eigenaar,
gebruiker e.d. van een pand worden geraadpleegd, maar ook hoeveel
etages een pand heeft. In Key2Burgerzaken kijkt de medewerker naar
de GBA-historie van de betrokken persoon. De medewerker kijkt of er
huisgenoten van hem/haar uitgeschreven zijn en of die huisgenoten
op dezelfde datum zijn ingeschreven.
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Zie voor een lijst van gebruikte systemen en uitleg paragraaf 3.4

Volgens het stappenplan kijkt de medewerker in het Zakenmagazijn
of hij een telefoonnummer of e-mailadres vindt en probeert hij de
burger per telefoon of e-mail te bereiken. Na raadpleging van deze
systemen en eventuele vervolgacties besluit de medewerker tot:

a. geen adresonderzoek,
b. eerst huisbezoek of

c. adresonderzoek.

In het stappenplan staat voor de beoordeling van een melding en
het besluit al dan niet een adresonderzoek te starten een termijn
van 5 dagen.

Knelpunt: Voor de medewerkers van Publiekszaken is onvoldoende
duidelijk welke criteria een melding of signaal zwak, middel of sterk
maken zoals benoemd in het Stappenplan nieuw proces Adres in
Onderzoek per 1 maart 2013. Daarmee is er ruimte voor interpretatieverschillen en dat kan tot willekeur leiden.

3.5.3 Meldingen van deurwaarders

De gemeente start veel adresonderzoeken naar aanleiding van
meldingen van deurwaarders. Uit de interviews en de observaties
blijkt dat voor de medewerkers aan de balie en de medewerkers van
de Centrale Verwerkingseenheden een melding van een deurwaarder
niet per definitie een sterk signaal is. Naar aanleiding daarvan besloot
de ombudsman twee deurwaarders van in Rotterdam opererende
kantoren te bevragen.
Deurwaarders raadplegen alleen de GBA als zij het voornemen
hebben ambtshandelingen te verrichten. Dat wil zeggen dat zij
voor het uitbrengen van een dagvaarding of de betekening van
een vonnis de GBA raadplegen met het doel na te gaan of het adres
waarover zij beschikken het meest recente adres is. Zij ‘nemen
de GBA’ voor een dergelijke ambtshandeling door naam, adres of
BSN in te voeren op een portal van de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG). Een paar uur later krijgt de deurwaarder de
gevraagde gegevens. Met die gegevens kan de deurwaarder de
ambtshandeling aan het juiste adres verrichten.
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Opsporing Verzocht!

In de minnelijke incassofase, voordat een dagvaarding wordt uitgebracht, zijn deurwaarders niet gerechtigd de GBA te raadplegen.
De deurwaarder maakt in die fase gebruik van de gewone manieren
om iemand te bereiken: een brief sturen of bij het adres aanbellen.
De deurwaarders doen aan de gemeente een terugmelding met het
verzoek een adresonderzoek te starten, via een door de gemeente ter
beschikking gesteld formulier. Op dat formulier vraagt de gemeente
aan te geven op basis van welke informatie de deurwaarder de
melding doet en welke omstandigheden daarbij aan de orde zijn.
Het formulier gaat gescand per e-mail naar de gemeente. De deurwaarder hoort daarna niet of de gemeente naar aanleiding van
zijn melding een adresonderzoek start. In het geval hij later een
ambtshandeling moet verrichten en de GBA ‘neemt’ komt hij
erachter of de gemeente wel of niet een adresonderzoek startte
als gevolg van zijn terugmelding.
Als er in de GBA geen nieuw adres bekend is, onderzoekt de deurwaarder zelf waar een persoon woont. Dat doet hij door eventueel
bij voormalige buren navraag te doen, onderzoek te doen op internet
of telefonisch contact te zoeken. Als er een rechterlijke veroordeling
is tot betaling van een geldbedrag (executoriale titel) kan de deurwaarder ook via de werkgever proberen gegevens van betrokkene
op te vragen. Hij mag in zo’n geval de bestanden van de UWV raadplegen en daarin staan gegevens van eventuele werkgevers. De
resultaten van een dergelijk eigen onderzoek meldt een deurwaarder
niet terug aan de gemeente.
Deurwaarders geven aan in de praktijk hoofdzakelijk terugmeldingen
te doen na een woningontruiming.
Sinds 2012 zijn er tussen de gemeente en de deurwaarders afspraken
dat deurwaarders de beschikking kunnen krijgen over informatie
of een persoon in een minnelijk traject schuldhulpverlening zit. De
deurwaarder krijgt dan overigens geen adresgegevens, maar alleen
informatie óf een persoon bekend is bij de Kredietbank Rotterdam.
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3.5.4 Terugmeldingen door woningbouwcorporaties

Tussen de gemeente en de woningcorporaties Woonstad, Vestia,
Havensteder en Woonbron bestaat een convenant over de gegevensuitwisseling tussen de GBA en de bestanden van de Woningcorporaties. In het convenant is geregeld dat de woningcorporaties in de
PIV4all webapplicatie, Suite 4 Burgerzaken37 verhuismutaties inbrengen. Het convenant noemt de volgende praktijksituaties:

a. een verhuizing binnen Rotterdam door het verkrijgen huur		

contract;

		

gemeente) door het verkrijgen van een huurcontract;

		

contractant of huurder;

		

wonen;

b. de inschrijving in Rotterdam (vestiging vanuit een andere
c. de inwoning van een derde bij een reeds bestaande

d. de opvoer van een extra contractant als er iemand bij komt
e. bij een verhuizing na de beëindiging van een huurcontract.

Bij een eerste vestiging in Nederland (iemand komt uit het buitenland) of een hervestiging (iemand heeft al eens in Nederland
gewoond, woonde daarna in het buitenland of is uitgeschreven
onbekend waarheen en komt weer terug) vanuit het buitenland
moet de nieuwe huurder een afspraak maken bij de gemeente. De
aangiftes 1e vestiging en hervestiging kunnen alleen gedaan worden
bij de Stadswinkels Centrum, Prins Alexander en Feijenoord. In die
gevallen kan de betrokken burger alleen in persoon aangifte van de
eerste of hervestiging doen en speelt de woningcorporatie geen rol
bij de aangifte.
Niet alle medewerkers van de woningcorporaties kunnen inloggen
op de PIV4all webapplicatie. Dit systeem is alleen toegankelijk voor
medewerkers die verhuismutaties verwerken en een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.
In de praktijk werkt dat als volgt:

•

Als een huurder langs komt om een huurcontract te tekenen in
de in het convenant genoemde gevallen, verwerkt de medewerker van de woningbouwcorporatie de mutatie in Suite 4

37

Zie voor een uitleg over de gebruikte systemen paragraaf 3.4
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Burgerzaken, Raadplegen derden. Daarbij vermeldt hij de
datum van de beëindiging van het huurcontract van het oude
adres en de ingangsdatum van het huurcontract op het nieuwe
adres. Die gegevens gaan rechtstreeks naar de ‘wachtkamer’38

•

van Publiekszaken Rotterdam.
Doet de huurder toch zelf aangifte, bijvoorbeeld via DigiD of de
balie van de Stadswinkel, dan ziet de medewerker van de
woningbouwcorporatie dat de melding al bekend is en in de
‘wachtkamer’ staat.

• 		In de praktijk blijkt de inschrijving in het geval dat een persoon
in wil gaan wonen bij een bestaande huurder veel moeilijkheden
op te leveren. Voor zo’n inschrijving is er een toestemmingsverklaring van de bestaande huurder nodig, een toestemmingsverklaring van de woningcorporatie en in sommige gevallen ook
een huisvestingsvergunning. In de praktijk wordt van deze
binnen het convenant bestaande mogelijkheid weinig gebruik

•

gemaakt.
De opvoer van een extra contractant komt in de praktijk weinig
voor. Deze applicatie lijkt door corporatiemedewerkers niet te
worden gebruikt en daarom geen toegevoegde waarde te

•

hebben.
Huurbeëindigingen verwerken de medewerkers van de woningbouwcorporaties op dezelfde manier als hierboven omschreven
bij een nieuw huurcontract.

Als de medewerker van de woningcorporatie een adreswijziging
verwerkt en de oude huurder staat nog op dat adres ingeschreven,
dan beschouwt de medewerker van Publiekszaken de nieuwe
inschrijving als een sterk signaal dat de oude huurder van het
adres vertrokken is. Naar aanleiding van dit sterke signaal stelt
de medewerker een adresonderzoek in naar het adres van de oude
huurder.
Uit de interviews is niet gebleken dat er structurele problemen of
knelpunten zijn omtrent de verwerking van de aangiftes door de
woningcorporaties. Over en weer zijn er wel wensen over het uitwisselen van meer gegevens of op een andere manier uitwisselen
van gegevens.
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3.5.5 Stap 2: Voornemen-/infobrief versturen

Binnen vijf werkdagen na de terugmelding of het signaal stuurt de
gemeente Rotterdam aan de betrokken burger een informatiebrief
met het voornemen om hem te registreren als vertrokken uit
Nederland. Deze brief wordt verzonden naar het adres waar die
persoon tot dan toe in de GBA geregistreerd staat en/of (indien dat
bekend is) naar het adres waar hij op dat moment vermoedelijk woont.

Knelpunt: De gemeente stuurt de brieven met het voornemen om
een persoon uit de gemeentelijke basisadministratie uit te schrijven,
alleen per gewone post.

Knelpunt: Het komt voor dat het onvoldoende duidelijk is wie de
geadresseerde van een voornemenbrief is, zoals bij twee familieleden die dezelfde voorletter hebben en op hetzelfde adres wonen.
Parallel aan stap 2 start de medewerker een onderzoek naar het
vermoedelijke woonadres van deze persoon (zie stap 4). Bij de brief
is een zogenaamde WAN-verklaring (Woont Aldaar Nog) gevoegd. De
geadresseerde wordt verzocht die verklaring in te vullen als hij wél
op het aangeschreven adres woont.
Vervolgens beschrijft het stappenplan drie opties:

1. De burger reageert en laat door middel van de ingevulde
		

WAN-verklaring weten nog te wonen op het adres waar hij

			in de GBA staat geregistreerd. Wanneer er geen twijfel bestaat
		

aan de juistheid van die reactie sluit de medewerker het

		

adresonderzoek af. Bestaat er wel twijfel, dan maakt de mede-

		

werker van de Centrale Verwerkingseenheid een afspraak in de

		

agenda van Stadsbeheer voor het afleggen van een huisbezoek.

		

Medewerkers van Stadsbeheer gaan dan op huis bezoek om

		

onderzoek te doen of de burger echt op dat adres woont.

		

een ander adres te wonen. In dat geval neemt de gemeente

		

een aangifte van adreswijziging in behandeling en komt er

		

een eind aan het adresonderzoek.

		

het adresonderzoek.

2. De burger reageert op de voornemenbrief en geeft aan op

3. De burger reageert niet. De gemeente gaat dan verder met
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gemeentelijke ombudsman

Publiekszaken informeert de burger niet als de gemeente het
adresonderzoek stopt.

Knelpunt: De gemeente stuurt geen ontvangstbevestiging als de
WAN-verklaring bij de gemeente binnenkomt en geeft geen informatie over het vervolg van het adresonderzoek. De Rotterdammer
weet daardoor niet of zijn WAN-verklaring door de gemeente is ontvangen, wat daarmee gebeurt en of het adresonderzoek is gestopt.

3.5.6 Stap 3: Instellen onderzoek: vermoedelijk adres bekend

Wanneer de terugmelding een ander adres noemt, waar de persoon
vermoedelijk wel verblijft, of wanneer de gemeente informatie heeft
over een ander adres, stuurt de medewerker een brief met informatie
en een aangifteformulier adreswijziging naar dit nieuwe adres.
Tegelijk voert hij stap 2 uit: hij stuurt ook hij een voornemenbrief
naar het GBA-adres waar de persoon nog ingeschreven staat, het
oude adres.
Wanneer er na twee weken geen reactie van deze burger komt, gaat
Stadsbeheer op huisbezoek bij het vermoedelijke nieuwe adres.
Wanneer Stadsbeheer de burger op dit adres aantreft, neemt Stadsbeheer zijn aangifte adreswijziging op of krijgt hij informatie dat de
gemeente het voornemen heeft hem ambtshalve in te schrijven op
dit nieuwe adres. Wanneer Stadsbeheer de burger niet aantreft op
het nieuwe adres, gaat de gemeente volgens het stappenplan verder
op zoek naar het adres waar de burger vermoedelijk wel woont.

3.5.7 Stap 4: Vermoedelijk adres niet bekend

Wanneer er bij de gemeente geen ander adres bekend is, raadplegen
de medewerkers volgens het stappenplan eigen of externe informatiebronnen. Als eigen informatiebronnen noemt het plan: Suwinet, wachtkamerbestand woningcorporatie, ketensysteem Pand en Persoon,
terugmeldfaciliteiten (er zijn andere terugmeldingen geweest),
Basisregistratie Adressen39. Externe informatiebronnen zijn: internet
(Google, telefoonboek, social media etc.), familie/medebewoners,
Belastingdienst, eigenaren van panden en woningcorporaties,
Immigratie- en Naturalisatiedienst, de vakeenheid Belastingen van
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het cluster Publiekszaken en het cluster Werk en Inkomen van de
gemeente Rotterdam, het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling/
voormalige dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (in verband met
leerplichtige kinderen). Het stappenplan geeft aan dat de medewerker
in deze fase van het onderzoek minimaal twee bronnen raadpleegt.
Wanneer uit het bronnenonderzoek een vermoedelijk adres blijkt,
vervolgt de medewerker het stappenplan vanaf stap 3.
De geïnterviewden noemen consequent 2 bronnen die zij in deze
fase raadplegen: Suwinet en Zakenmagazijn. Een manager:
“De bronnen die we raadplegen zijn Suwinet en het Zakenmagazijn.
Als er telefoonnummers in Key2 staan proberen we wel te bellen. Als
we familie hebben getraceerd proberen we die wel eens te bellen, maar
die willen niet altijd contact hebben. We zoeken in minimaal twee
bronnen”.
In de praktijk blijft het onderzoek beperkt tot deze twee bronnen.
Medewerkers van de gemeente: “Tijdens het onderzoek wordt in
Suwinet en Zakenmagazijn gekeken of in deze databases gegevens
staan op basis waarvan kan worden vastgesteld waar iemand
verblijft…. …..Er wordt bijvoorbeeld niet gekeken of familie te vinden
is”. En een andere geïnterviewde: “Een voornemenbrief alleen is niet
voldoende. Er moet in ieder geval nader onderzoek worden gedaan.
Dat gebeurt in de praktijk niet altijd. Het raadplegen van Suwinet en/
of het Zakenmagazijn alleen, is volgens ons niet altijd voldoende……”.
Tijdens de observatie blijkt dat medewerkers in ieder geval
Key2Burgerzaken raadplegen en ook regelmatig BRS.

Knelpunt: De ombudsman constateert dat het adresonderzoek
voornamelijk is gericht op het adres waar de persoon mogelijk ten
onrechte staat ingeschreven en te weinig gericht is op de vraag waar
die persoon feitelijk wel woont.

3.6 Het besluit
Als het adresonderzoek geen vermoeden van een nieuw adres
oplevert, besluit de gemeente minimaal vier weken en maximaal
zes weken na de verstuurde voornemenbrief, de burger uit te

51

schrijven. In ambtelijke termen: het college van burgemeester en
wethouders besluit de bijhouding van de persoonslijst op te schorten
en de persoon ambtshalve te registreren als ‘vertrokken onbekend
waarheen’.

Knelpunt: In de praktijk kan de medewerker die het adresonderzoek
start, ook het besluit nemen om de persoon in kwestie uit te
schrijven.
Onder de Wet GBA stond een persoon dan nergens meer geregistreerd.
Sinds de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen is
het de bedoeling dat de persoon daarna ingeschreven wordt in de
‘registratie niet ingezetenen’: een registratie van alle personen die
geen woonadres in Nederland hebben.
De gemeente maakt het besluit bekend op www.rotterdam.nl/

Rotterdambericht en op de publicatieborden

in de stadswinkels.

3.7 Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de burger
bezwaar maken tegen de uitschrijving (het besluit tot opschorting
van de bijhouding van de persoonslijst) binnen 6 weken na de

bekendmaking op www.rotterdam.nl/Rotterdambericht en de
publicatieborden in de Stadswinkels, bezwaar maken. Een bezwaarschrift dat buiten die termijn binnenkomt, is niet-ontvankelijk. Dat
betekent dat de Algemene bezwaarschriftencommissie niet aan
de inhoudelijke behandeling van het bezwaarschrift toekomt.
Als iemand zich buiten de termijn van 6 weken aan de balie of via
14010 bij de gemeente meldt, krijgt hij volgens de geïnterviewden
altijd het advies zich eerst te laten (her)inschrijven en daarnaast
bezwaar te maken of een correctieverzoek in te dienen. Formeel
juridisch maakt hij dan bezwaar tegen de datum van de hervestiging. In de praktijk vat de gemeente een bezwaar tegen de datum
van de hervestiging ook op als een verzoek om correctie van de GBAgegevens. Tegen de beslissing op het verzoek tot correctie kan weer
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bezwaar gemaakt worden. Een klacht over de datum van de (her)inschrijving vat de gemeente volgens de geïnterviewden in de praktijk
eveneens op als een correctieverzoek.

3.8 Herinschrijving of hervestiging
3.8.1 Wachttijden

Publiekszaken heeft zich tot doel gesteld de servicenorm te halen:
burgers kunnen voor alle producten binnen 5 dagen terecht in hun
eigen deelgemeente of - als de burger wil en kan reizen - binnen een
dag in één van de andere Stadswinkels. Dit geldt ook voor afspraken
voor een aangifte hervestiging.
Als iemand uitgeschreven is en hij meldt zich voor hervestiging in
een van de stadswinkels, dan kan het in de praktijk zo zijn dat de
burger 5 of 6 weken moet wachten voor hij een afspraak kan maken.
Mogelijke oplossingen zijn in ontwikkeling. Eén van de mogelijkheden is het verruimen van de mogelijkheid om een afspraak te
maken. Dit komt neer op het inroosteren van meer medewerkers
Publiekszaken zodat er meer afspraakmogelijkheden zijn: “Van de
zomer ontvingen wij veel klachten over lange wachttijden. De meeste
van die problemen zijn door spoedafspraken opgelost. We doen er
ondertussen alles aan om de wachttijd naar beneden te krijgen. Dat
is ingewikkeld in verband met de bezuinigingen op het aantal fte’s.
Deel van het probleem is dat de expertise in de stadswinkels over
herinschrijvingen te beperkt was. Deze zomer zijn extra mensen
opgeleid. Omdat er meer mensen zijn die de afspraken herinschrijving kunnen doen, is er meer flexibiliteit en kunnen we de afspraken
beter inplannen. De maatregel heeft nu al effect, want de wachttijd is
verkort. Nog niet binnen 5 werkdagen zoals we zouden willen, maar
vergeleken met de zomer toen de wachttijd meer dan 42 dagen was,
is het al een stuk verbeterd. Voor mensen met een acuut (financieel)
probleem wordt een spoedafspraak gemaakt.” Eén van de bezwaren
die daaraan kleeft is dat op 60% van de afspraken niemand verschijnt
(‘no shows’). De medewerkers zitten dan voor niets te wachten.
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Het probleem van lange wachttijden is nog niet structureel opgelost,
zoals blijkt uit het volgende citaat: “Vandaag (14 november 2013 opm.
OMB) is de eerste mogelijkheid voor een afspraak voor hervestiging
10 december. Dat is zo’n 4 weken, een behoorlijke wachttijd. Maar dat
geeft niet de werkelijkheid weer. Naar gelang de behoefte stellen de
teamchefs de agenda beschikbaar. Als we meer agenda’s beschikbaar
stellen dan lopen die in rap tempo vol en daalt de wachttijd enorm.
Verder zijn er meer medewerkers opgeleid om de hervestiging te doen.
Het profiel voor medewerker KCC bepaalt dat iedereen alle handelingen
kan verrichten, dus ook hervestigingen. Tot nu toe is niet iedereen
daarvoor opgeleid. Een deel wel, maar een ander deel nog niet Als
iemand met spoed aan de balie komt: uitkering, toeslagen etc. gestopt
en de persoon dringt aan, gaan we het gesprek aan met betrokkene
en kijken we hoe de situatie is en of we de persoon kunnen helpen.
Daar zijn geen richtlijnen voor, gewoon gezond verstand. Als het kan
proberen we meteen iets te doen. Maar daarover hebben we geen vaste
afspraken. Ieder geval is natuurlijk anders. We werken, ook sinds het
onderzoek van de ombudsman, hard om iets aan de wachttijden te
doen.”

Knelpunt: De wachttijd voor het maken van een afspraak voor
hervestiging varieert van een paar weken tot 7 weken. De gemeente
heeft daarnaast nog tijd nodig om de aangifte te verwerken en
bij een hervestiging op hetzelfde adres feitelijk onderzoek te doen.
De gemeente maakt een afspraak voor een huisbezoek en bepaalt
aan de hand van de rapportage of ze de aangifte verwerkt. Dat
betekent dat de hele procedure hervestiging lang duurt: de procedure
hervestiging op hetzelfde adres duurt al snel langer dan twee
maanden. Dit wringt met het wettelijk voorschrift dat de termijn
voor het doen van aangifte van een adreswijziging 5 dagen is. De
wetgever hecht zwaar aan deze verplichting gelet op het feit dat het
niet tijdig doen van aangifte strafbaar is gesteld en dat op het
nalaten daarvan een boete staat.

Knelpunt: De gemeente geeft aan dat in noodgevallen een spoedafspraak gemaakt kan worden. In de praktijk is gebleken dat de
medewerkers van het Klantcontactcentrum 14010, de mogelijkheid
van een spoedafspraak voor een aangifte hervestiging niet kenden,
of niet wisten hoe zij daar mee om moesten gaan.
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3.8.2 Procedure

Drie stadswinkels nemen aangiftes van hervestiging in behandeling:
de stadswinkels Centrum, Prins-Alexander en sinds 4 november 2013
de stadswinkel Feijenoord.
Het instructiedocument van de afdeling Expertise Burgerzaken geeft
aanwijzingen voor twee soorten hervestiging. Allereerst de hervestiging vanuit het buitenland van een burger die in het verleden in
Rotterdam of in een andere gemeente van Nederland gewoond heeft.
Daarnaast de hervestiging van iemand van wie de bijhouding van
de persoonslijst is opgeschort wegens ‘vertrek naar onbekend’. In
dit onderzoek gaat de ombudsman hieronder alleen in op de laatste
vorm van hervestiging.
3.8.2.1 Hervestiging op hetzelfde adres

Bij de aangifte van hervestiging van een persoon die in het verleden
door de gemeente is geregistreerd als ‘vertrokken onbekend waarheen’ dient de aangifte in persoon te gebeuren. Daarvoor is het
formulier ‘Aangifte van hervestiging’. Op dat formulier moet hij
opgeven op welke datum hij in Nederland is aangekomen. Wanneer
de burger nooit uit Nederland is vertrokken, kan hij aangeven dat
hij Nederland niet heeft verlaten. Ook de vraag naar welk land hij
is vertrokken, hoeft hij dan niet te beantwoorden. Hij kan volstaan
met het vermelden van de afkorting ‘VOW’(vertrokken onbekend
waarheen).
Bij een aangifte hervestiging op hetzelfde adres als waarop de burger
voorheen in de GBA stond geregistreerd, maakt de medewerker van
de balie die de aangifte aanneemt een controleafspraak (huisbezoek).
Deze controle heeft tot doel zekerheid te verkrijgen over de juistheid
van de aangifte. “Na ontvangst van de terugkoppeling van Stadsbeheer kan aan de hand van het inspectieresultaat worden beoordeeld
of betrokkene kan worden ingeschreven op het adres”. Als uit de
terugkoppeling blijkt dat de burger op het opgegeven adres woont,
schrijft de gemeente hem op dat adres in met ingang van de datum
waarop hij zich bij de balie heeft gemeld voor de aangifte hervestiging. Dat betekent dat de hele procedure hervestiging lang duurt.
De procedure hervestiging op hetzelfde adres duurt al snel langer
dan twee maanden.
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Knelpunt: Gedurende de behandeling van de aangifte hervestiging
is voor instanties zoals Werk en Inkomen, de Rijksbelastingdienst en
de Sociale Verzekeringsbank, niet zichtbaar dat iemand zich al bij de
gemeente gemeld heeft en dus ook niet voor welk adres hij zich heeft
gemeld. Dat bemoeilijkt bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering
bij Werk en Inkomen of toeslagen bij de Rijksbelastingdienst.
De resultaten van het controleonderzoek registreert Stadsbeheer in
het KSPP, de registratie Keten Systeem Pand en Persoon. Dat gaat niet
altijd soepel. Een medewerker Publiekszaken: “In de praktijk worden
de controlebezoeken niet verwerkt in het KSPP, maar wordt een
e-mail met de resultaten van de bezoeken gestuurd naar de Centrale
Verwerkingseenheid 3. Die halen de hervestigingen er uit en sturen die
naar ons, waarna wij ze verwerken in de GBA. Het gebeurt ook dat wij
de terugkoppeling niet afwachten als de burger zelf begint te piepen:
bijvoorbeeld als de burger zelf meldt dat er inmiddels een huisbezoek
is geweest”.
3.8.2.2 Hervestiging zonder ooit weg te zijn geweest

De burger die zich meldt voor hervestiging en beweert dat hij nooit
weg is geweest, van het adres waar hij voorheen ingeschreven stond,
krijgt de gelegenheid dat aan te tonen. De medewerkers hebben
daarvoor een werkinstructie. In die werkinstructie staat ondermeer
dat de persoon in kwestie zich met een geldig document moet
legitimeren. De medewerker toetst aan de hand van een aantal voorwaarden of de burger met terugwerkende kracht voor hervestiging
in aanmerking komt. Volgens de werkinstructie kan een burger zijn
verblijf op een adres aantonen door middel van een verhuurdersverklaring, geldig huurcontract, verklaringen van huisgenoten etc.
3.8.2.3 Correctie

In de praktijk gaat de gemeente terughoudend om met de mogelijkheid iemand met terugwerkende kracht in te schrijven. “Als mensen
zich willen laten inschrijven met terugwerkende kracht dan kan dat
alleen als het een kennelijke fout van de gemeente is. Dat staat in de
wet GBA. In de praktijk wordt niet vaak met terugwerkende kracht
heringeschreven. De senior medewerker en de collega’s van Expertise
Burgerzaken beoordelen of met terugwerkende kracht kan worden
ingeschreven. Vanzelfsprekend zal iemand ook met terugwerkende
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kracht worden ingeschreven als de A(lgemene)B(ezwaarschriften)
C(ommissie) dat naar aanleiding van een bezwaarschrift heeft
besloten”. In dezelfde lijn: “Inschrijven met terugwerkende kracht mag
officieel niet. Dan moeten ze aantonen dat ze er blijvend wonen en
gewoond hebben. Ik vind dat als iemand dat kan aantonen, dat je ze
moet inschrijven met datum van uitschrijven. Nu moeten die mensen
officieel bezwaar indienen als ze weer ingeschreven zijn. Expertise
Burgerzaken beslist hierover en beoordeelt dit soort verzoeken heel
streng”.
Het doel van de GBA is de feitelijke situatie te registreren: “Terecht
of niet, voor Publiekszaken is van belang of iemand echt op het adres
woont, waar hij zegt te wonen. Als we dat vaststellen dan gaan we
corrigeren. De enige reden om te corrigeren is dat we willen dat de
GBA feitelijk klopt. De uitschrijving is immers geen sanctie, maar
moet bijdragen aan het doel dat de GBA klopt. Ook al is er een perfect
uitgevoerd adresonderzoek waaruit de conclusie is getrokken dat de
persoon geëmigreerd is, dan nog, als onomstotelijk vaststaat dat de
feiten niet kloppen, dan voeren we toch een correctie uit”.

Knelpunt: De gemeente geeft de burger niet spontaan informatie
over de mogelijkheid een correctieverzoek in te dienen.

3.8.3 Koppeling met huisvestingsvergunning

Als er geen huisvestingsvergunning is en die wel vereist is, verwerkt
de medewerker de aangifte adreswijziging niet in de GBA, maar
houdt hij hem aan. Van 2006 tot 2010 werd de aangifte niet verwerkt
als de benodigde huisvestingsvergunning nog niet was afgegeven,
van 2010 tot 2013 werd er wel ingeschreven zonder huisvestingsvergunning. Sinds 2013 koppelt de gemeente de verwerking van de
aangifte en de huisvestingsvergunning weer aan elkaar.
“Als een klant bij de balie komt voor een hervestiging en er komt uit
het systeem een signaal dat er een HVV (huisvestingsvergunning)
nodig is, dan geven wij een formulier mee. De klant krijgt dan een
afspraak om met alle stukken terug te komen. De collega aan de
balie doet de eerste beoordeling van de aanvraag: als de huisvestingsvergunning afgegeven kan worden en de stukken in orde zijn, dan
schrijft de collega de klant meteen in. Als de stukken niet in orde
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zijn, gaat de aanvraag HVV met het dossier door naar de Centrale
Verwerkingseenheid. Sinds een maand of drie40 lopen we (de gemeente,
opmerking OMB) geen controle meer op een HVV. Als iemand toch op
het adres is gaan wonen, maar niet in aanmerking komt voor een
huisvestingsvergunning, wordt hij niet ingeschreven. Dan wordt er
gehandhaafd. Dat betekent dat iemand weg moet van het adres
waar hij net is gaan wonen. De Centrale Verwerkingeenheid doet
het merendeel van dit soort dossiers. Als alles compleet is wordt de
persoon met terugwerkende kracht ingeschreven, vanaf de datum
dat de afspraak voor de aangifte hervestiging plaatsvond”.

Knelpunt: De inschrijving in de GBA is nu gekoppeld aan de
(eerdere) afgifte van een huisvestingsvergunning. Dit is in strijd
met wet- en regelgeving en rechterlijke uitspraken dat de GBA een
weergave moet zijn van de feitelijke situatie. Het maakt niet uit
of die persoon een geldige huisvestingsvergunning heeft, als hij
feitelijk op een bepaald adres verblijft, moet hij op dat adres in de
GBA ingeschreven worden.

3.9 Dossiervorming
Er is van een adresonderzoek zowel een fysiek als een digitaal
dossier. “Er is een fysiek dossier met een kopie van het voornemen
en de beslissing, eventueel de W(oont)A(aldaar)N(og)-verklaring en
telefoonnotities. Daarnaast is er een geautomatiseerd systeem
Key2Burgerzaken. Daarin staan notities van telefoongesprekken en
aantekeningen. Er zitten geen gescande bijlagen in Key2Burgerzaken.
Die kun je wel vinden in Zakenmagazijn”. en “Onze basis is het fysieke
dossier. Daarnaast is er een vaste plek waar alle informatie bij elkaar
komt: een speciale module die gebruikt wordt door Publiekszaken,
team Adres in Onderzoek. Daar registreren we elke actie in het proces
adres in onderzoek: ieder telefoontje, iedere actie staat daar vermeld.
In het fysieke dossier bewaren we alle e-mails en brieven”.
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40

Augustus 2013 (Opm. OMB)

3.10 Afstemming
Volgens de geïnterviewden is er continu afstemming tussen 14010,
het Klantcontactcentrum, de medewerkers van de Stadswinkels de frontoffice- , de Centrale Verwerkingseenheden – de backoffice en Expertise Burgerzaken. Als er veranderingen nodig zijn past de
gemeente de instructies aan en, indien nodig, de informatie op
www.Rotterdam.nl. De medewerkers krijgen mondeling, per brief
of per e-mail informatie over eventuele wijzigingen.
De geïnterviewden noemden de volgende knelpunten in de
onderlinge afstemming:
- Onduidelijke scripts bij het callcenter.
“Via 14010 komen de publieksreacties binnen. 14010 moet 		
doorverbinden, maar in Klantbeeld41 staan meerdere vragen en de
medewerkers van 14010 selecteren de bovenste vraag waardoor
telefoontjes verkeerd worden doorverbonden. Dan komt het
telefoontje binnen bij Expertise Burgerzaken terwijl het bij AIO
		(Adres in Onderzoek, de centrale verwerkingseenheid die 		
adresonderzoeken verricht opm. OMB) terecht had moeten
komen. Expertise is voor algemene vragen, AIO is voor statusvragen. Statusvragen zijn vragen over de stand van zaken in een
specifiek adresonderzoek. Je vraagt je af wat er in Klantbeeld staat.
De laatste tijd gaat het beter. Het lijkt erop dat de mensen van
14010 die op de Westblaak zitten meer weten dan de mensen die
14010 bedienen vanuit huis”.
- Het gebruik van Keten Systeem Pand en Persoon
“Wat ik als knelpunt zie is dat we regelmatig een burger aan de
balie krijgen die zegt dat Stadsbeheer op bezoek is geweest, maar
dat de burger toch niet op het adres is ingeschreven. Als we dat
uitzoeken blijkt vaak dat de terugkoppeling van Stadsbeheer naar
de Centrale VerwerkingsEenheid niet goed heeft plaatsgevonden. Ik
denk dat dat komt omdat de rapportages over die huisbezoeken per
e-mail binnenkomen. De rapportages van de huisbezoeken moeten
door de CVE uit deze e-mails gefilterd worden en doorgezet worden
naar de juiste afdeling”.

Knelpunt: De terugkoppeling van de bevindingen uit de huisbezoeken gebeurt via KSPP, het Keten Systeem Pand en Persoon
41
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én per e-mail. Het resultaat daarvan is echter niet dat de gemeente
nieuwe informatie tijdig signaleert en verwerkt. De daadwerkelijke
inschrijving laat daardoor op zich wachten.

3.11 Tijdelijk verblijf in het buitenland.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat woningcorporaties,
studenten, expats en kosmopolitische Rotterdammers het risico
lopen uitgeschreven te worden, terwijl zij volgens de regels
ingeschreven kunnen blijven in de GBA op een Rotterdams adres.
Dit probleem speelt vooral als zij –zoals bij studenten vaak
voorkomt- hun kamer of woning onderverhuren of aan iemand
anders in gebruik geven.
Eén van de geïnterviewden: “Het is lastig als studenten bijvoorbeeld
5 maanden in het buitenland verblijven voor een stage en hun kamer
tijdelijk hebben onderverhuurd. Als de onderhuurder aangifte van
adreswijziging doet, dan zetten wij de stagestudent in onderzoek.
Binnen een termijn van 5 maanden kunnen wij een procedure
adresonderzoek afsluiten met een besluit V(ertrokken)O(nbekend)
W(aarheen). Als de student na 5 maanden terugkomt moeten we
corrigeren, want hij had al die tijd ingeschreven kunnen blijven. Daar
zit dan veel energie voor niks in. Het probleem is dat we op de
persoonslijst niet aan kunnen tekenen dat iemand in verband met
een stage tijdelijk in het buitenland verblijft. Dat zou wel handig zijn”.

Knelpunt: Er is in de GBA geen voorziening voor Rotterdammers die
veel reizen of tijdelijk in het buitenland gaan werken of studeren.
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Conclusies en aanbevelingen
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4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk herhaalt de ombudsman de knelpunten die hij
tijdens zijn onderzoek constateerde en die hij beschrijft in hoofdstuk
3 en doet hij zo mogelijk een aanbeveling.
In hoofdstuk 3 is verslag gedaan van de aantallen die gemoeid zijn
met de adresonderzoeken, uitschrijvingen, herinschrijvingen en
correcties. Het gaat om ongeveer 30.000 adresonderzoeken over
de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2014. In die periode nam de
gemeente ruim 17.500 besluiten Rotterdammers uit te schrijven,
‘vertrokken onbekend waarheen’. 3.600 Rotterdammers bleven
ingeschreven omdat zij verklaarden wel degelijk op dat adres te
wonen. Daarnaast waren er in die periode 1.183 herinschrijvingen
op hetzelfde adres en 30 correcties (het met terugwerkende kracht
herstellen van de inschrijving).
De ombudsman heeft tijdens het onderzoek vastgesteld dat er
onbalans is tussen de omvang van de inspanningen die de gemeente
verricht bij een adresonderzoek en de hinder die de burger ervaart
als hij (ten onrechte) uit de GBA uitgeschreven wordt en de gevolgen
van de uitschrijving ongedaan moet maken.
De gemeente verricht een beperkt aantal handelingen: de gemeente
beoordeelt de melding of het signaal, kijkt in twee of drie registratiesystemen, stuurt in een aantal gevallen een voornemenbrief op met
het verzoek een WAN-verklaring in te vullen, raadpleegt grofweg
dezelfde systemen als aan het begin van het onderzoek en besluit
daarna de burger uit te schrijven en het besluit te publiceren.
De Rotterdammer die ten onrechte uitgeschreven is, moet daarentegen op veel fronten (bijvoorbeeld richting de zorgverzekering,
DUO, Rijksbelastingdienst, uitkeringsinstanties etc.) voor hem vaak
ongewone en veel actie ondernemen om een eventuele onterechte
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uitschrijving te herstellen. Met de enkele herinschrijving of correctie
is hij er namelijk niet. Hij moet in het gunstigste geval bij al die
instanties bewijs aanleveren dat hij wel degelijk op een bepaald
adres woonde toen zij zijn zorgverzekering, studiefinanciering,
toeslagen en uitkeringen weigerden of beëindigden. Als hem dat
niet goed of niet tijdig lukt moet hij bezwaar maken en in het
slechtste geval moet hij beroep aantekenen bij de rechtbank. Dat
zijn lange en voor de burger kostbare, belastende en moeilijke
procedures die niet in verhouding staan tot de moeite die de gemeente
zich heeft getroost om achter zijn werkelijke adres te komen.

Conclusie

Vanwege deze onbalans ziet de ombudsman voldoende aanleiding
om aan de geconstateerde knelpunten aanbevelingen te verbinden.
De burger mag immers van de overheid verwachten dat die zijn
processen zo inricht dat de kans op fouten zo klein mogelijk is. De
ombudsman is van mening dat op een eenvoudige manier, met
name aan het begin van het adresonderzoek, meer waarborgen in
het proces ingebouwd kunnen worden, waardoor de kans kleiner
wordt dat een burger geconfronteerd wordt met een adresonderzoek
en mogelijke uitschrijving en zich later in allerlei bochten moet
wringen om de gevolgen van een dergelijke uitschrijving ongedaan
te maken.
Mevrouw B. is begin mei 2013 bij een stadswinkel geweest om aangifte
te doen van verhuizing binnen Rotterdam. Na een tijdje komt ze
erachter dat die aangifte niet is verwerkt en dat er nog allerlei post
naar haar oude adres is gestuurd. Uiteindelijk blijkt ze eind mei 2013
uitgeschreven te zijn uit de GBA. Mevrouw B. snapt niet hoe dit heeft
kunnen gebeuren. Het verklaart wel waarom het haar niet lukt om
huurtoeslag aan te vragen en waarom ze geen zorgtoeslag meer
uitbetaald krijgt.
Naar aanleiding van het conceptrapport dat de ombudsman op
28 februari 2014 naar het college toestuurde en de aanvullende
vragen van 9 april 2014 schreef het college: “Ten aanzien van
uw aanbevelingen voor een efficiëntere inrichting van het proces,
en betere waarborgen voor de burger dat geen onterechte
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uitschrijving plaatsvindt, heb ik u laten zien dat deze vrijwel allemaal, binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving daartoe
bieden worden opgepakt en soms al zijn doorgevoerd.”
De concerndirecteur Dienstverlening kondigt aan dat in het 4e
kwartaal van 2014 in een notitie inhoudelijk op de aanbevelingen
wordt ingegaan.
De ombudsman is blij dat het college in zijn algemeenheid positief
op zijn aanbevelingen heeft gereageerd. Hieronder zal de ombudsman per aanbeveling op de reactie van het college ingaan.

4.2 De kern: Het doel van een adresonderzoek
Knelpunt: De ombudsman constateert dat het adresonderzoek
voornamelijk is gericht op het adres waar de persoon mogelijk ten
onrechte staat ingeschreven en te weinig gericht is op de vraag
waar die persoon feitelijk wel woont.
De ombudsman constateert dat het adresonderzoek in de praktijk
beperkt is tot een administratief bureauonderzoek. Men raadpleegt
voornamelijk eigen bronnen als Zakenmagazijn en het Basisregistratiesysteem gebouwen. Als externe bron maakt de gemeente
in de meeste gevallen slechts gebruik van Suwinet, hoewel het
Stappenplan nieuw proces Adres in Onderzoek per 1 maart 2013 bij
stap 4 wel voorziet in de mogelijkheid van een breder onderzoek.
Daar noemt het stappenplan Internet, familie, social media, IND etc.
De ombudsman is van mening dat de Rotterdamse praktijk in strijd
is met het Protocol adresonderzoek en de uitspraken van de Raad
van State. De gemeente dient een betere invulling te geven aan het
onderzoek naar de vraag waar de burger wel woont. De ombudsman
vindt dat de gemeente het adresonderzoek pas kan afsluiten en de
burger uit kan schrijven als blijkt dat de burger voor de gemeente
volledig onbereikbaar is.
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Aanbeveling 1: Geef daadwerkelijk invulling aan het begrip
deugdelijk onderzoek zoals het Protocol adresonderzoek en
de Raad van State dat voorschrijven.

Het college geeft aan dat het Protocol adresonderzoek ook voor
Rotterdam het uitgangspunt is bij het instellen en behandelen van
een adresonderzoek, maar dat er meerdere mogelijkheden zijn om
het onderzoek naar de feitelijke verblijfplaats in te vullen. Sinds
maart 2013 raadplegen de medewerkers tenminste het Rotterdamse
Zakenmagazijn en Suwinet om een nieuw adres van de burger te
achterhalen. In aanvulling op deze twee bronnen is in 2013 een
aantal nieuwe bronnen benoemd die mogelijk geraadpleegd kunnen
worden. Het college zegt toe het onderzoek naar deze bronnen
binnen de huidige procedure te evalueren teneinde te kunnen
beoordelen welke bronnen het meest bruikbaar zijn.

Reactie ombudsman: De ombudsman ziet geen enkele belemmering
om in de werkinstructie ten behoeve van het adresonderzoek,
het Stappenplan, op te nemen dat de medewerker die een adresonderzoek uitvoert, open bronnen (bijvoorbeeld Google) raadpleegt.
Hij ziet graag een verslag over de praktische invulling van dit
uitgebreidere adresonderzoek en de resultaten van de evaluatie
tegemoet.

4.3 Duidelijkheid over de achtergrond van

de melding of het signaal

Knelpunt: Omdat voor de medewerkers van Publiekszaken niet in alle
gevallen duidelijk is waarom en op basis waarvan het signaal of de
terugmelding aan de gemeente is gedaan, is het voor de medewerker
die het moet beoordelen, moeilijk om vast te stellen of het signaal of
de melding voldoende basis is om een adresonderzoek te starten.

Knelpunt: Voor de medewerkers van Publiekszaken is onvoldoende
duidelijk welke criteria een melding of signaal zwak, middel of
sterk maken zoals benoemd in het Stappenplan nieuw proces
Adres in Onderzoek per 1 maart 2013. Daarmee is er ruimte voor
interpretatieverschillen en dat kan tot willekeur leiden.
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Signalen komen bijvoorbeeld binnen via nieuwe bewoners als
zij aangifte doen van een adreswijziging, terwijl op dat adres de
oude bewoner nog staat ingeschreven, maar ook via de Terugmeldvoorziening. In de Terugmeldvoorziening doen instanties als de
verzekeraars of de Rijksbelastingdienst, die op grond van de wet
toegang hebben tot de GBA om hun taak te kunnen uitvoeren, een
melding als zij twijfelen of iemand nog wel woont op het adres
waar hij staat ingeschreven. Niet in alle gevallen is het duidelijk
waarom de melding is gedaan of het signaal is afgegeven. Zo kan
het gebeuren dat op basis van het terugkomen van gemeentelijke
post een adresonderzoek wordt gestart:
Mevrouw C. schrijft in een brief aan de ombudsman: “Op 13 juni 2013
ontving ik van de gemeente Rotterdam, cluster Werk en Inkomen,
een brief dat mijn uitkering was beëindigd. De reden was een uitschrijving uit de gemeentelijke basisadministratie. Ook de Belastingdienst Toeslagen meldde zich bij mij omdat ze mijn huur- en
zorgtoeslag hadden stopgezet. Ik heb de gemeente gevraagd om mijn
inschrijving te herstellen. Dat is ook gebeurd, en gelukkig netjes met
terugwerkende kracht. Uiteindelijk heb ik, na veel en lang aandringen,
ook mijn uitkering weer ontvangen. Ook de toeslagen lopen nu weer
goed. Ik ben daar erg blij om, want ik had al een terugvorderingsbesluit gekregen en was begonnen met het treffen van een betalingsregeling. Al met al was het een heel vervelende situatie, die nu
gelukkig weer opgelost is. Het is mij niet duidelijk wat de reden is
geweest dat ik zomaar ben uitgeschreven. Kennelijk zou ik een aantal
brieven moeten hebben ontvangen en had ik mij op grond hiervan
moeten melden. Ik heb echter niets ontvangen. Ik zou niet weten op
grond waarvan dit adresonderzoek heeft plaatsgevonden.”
De ombudsman vraagt bij de gemeente na wat de reden is geweest
voor het adresonderzoek bij mevrouw C. Het blijkt dat de gemeente
in 2013 naar veel Rotterdammers brieven heeft gestuurd over het
zogenaamde Stadsinitiatief. Omdat de gemeente de aan mevrouw
gerichte brief terugkreeg, is er een adresonderzoek gestart. De
gemeente schrijft: “Naderhand is gebleken dat het niet juist is
geweest om adressen in onderzoek te zetten van mensen die niet op
de genoemde brieven hebben gereageerd. Reeds ingestelde adresonderzoeken werden stopgezet en waar nodig zijn de uitschrijvingen
gecorrigeerd.”
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Opsporing Verzocht!

De ombudsman is van mening dat instanties en melders op basis
van gerichte vragen hun melding zouden moeten onderbouwen en
dat de gemeente daarop zou moeten toezien. Als een signaal of
melding niet voldoende onderbouwd is, moet de gemeente vragen
stellen aan degene van wie het signaal of de melding komt. Pas als
duidelijk is op basis van welke feiten en omstandigheden de melding
is gedaan, kan de gemeente een besluit nemen om een adresonderzoek te starten.
De ombudsman is van mening dat ook duidelijk moet zijn op basis
van welke gegevens de medewerker tot een adresonderzoek heeft
besloten. Om achteraf na te kunnen gaan hoe de afweging heeft
plaatsgevonden die ertoe leidt een signaal als zwak, middel of sterk
aan te duiden, is het nodig dat de medewerker zijn afwegingen goed
vastlegt. In het Stappenplan staat weliswaar “Elke stap documenteren!”, maar in de praktijk blijkt dat er verschil van inzicht staat in
het waarderen van de verschillende signalen.

Aanbeveling 2: Zorg voor een betere, meer controleerbare

onderbouwing van de melding of het signaal en motiveer en leg
vast waarom en op basis van welke informatie besloten wordt
een adresonderzoek in te stellen.

In reactie op deze aanbeveling geeft het college aan dat zij ook op
basis van de resultaten van een eigen onderzoek concludeert dat in
sommige gevallen, achteraf beoordeeld, te vlug wordt overgegaan tot
het in onderzoek zetten van een adres. Daarom is de werkinstructie
aangepast en worden er binnenkort trainingen georganiseerd om
een betere bewustwording bij zowel balie- als backoffice medewerkers te creëren.

Reactie ombudsman: Nu het college erkent dat soms te vlug tot een
adresonderzoek wordt overgegaan, zou de ombudsman graag zien
dat het college verder gaat dan de huidige reactie en expliciet besluit
dat tijdens elk adresonderzoek wordt vastgelegd op basis van welke
argumenten tot een adresonderzoek is besloten,
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4.4 Voornemenbrieven
Knelpunt: De gemeente stuurt de brieven met het voornemen om
een persoon uit de gemeentelijke basisadministratie uit te schrijven,
alleen per gewone post.
“Het probleem is dat ik nooit een brief ontvangen heb met daarin
de vraag of ik wilde bevestigen dat ik nog steeds op de G-straat zou
wonen. Ik wil eigenlijk met terugwerkende kracht vanaf 7 juni 2013
weer ingeschreven worden. Dit mede omdat ik nu onterecht bij DUO
een schuld heb gekregen van ruim € 300, omdat ik die volgens hen
onterecht heb ontvangen, aangezien ik niet meer ingeschreven sta in
de gemeente Rotterdam. Ze gaan er daarom gemakshalve vanuit dat
ik weer thuis woon. Daarbij vraagt de verzekering zich af of ik nog
recht heb op mijn basisverzekering en komt ook de Belastingdienst
met vragen. Het ergste is nog dat ik pas een huis heb gekocht en voor
19 november mijn hypotheek geregeld moet hebben. Hier heb ik
een geldig paspoort voor nodig. Het herinschrijven zou volgens de
gemeente een paar weken duren, daarna moet ik een nieuwe
afspraak maken voor het verlengen van het paspoort en dan duurt
het nog 5 dagen voor ik deze eindelijk heb.”
De gemeente is gestopt met het aangetekend sturen van de voornemen
brieven omdat die vaak onbestelbaar terugkwamen en deze verzendwijze geen extra garantie gaf dat betrokkene de voornemenbrief ontving. De ombudsman vindt dat de gemeente zich er in ieder geval van
moet proberen te vergewissen dat het bericht met het voornemen om
iemand uit te schrijven hem of haar daadwerkelijk bereikt. Daartoe zou
de gemeente andere communicatiemogelijkheden kunnen gebruiken
als bijvoorbeeld social media, e-mail en (mobiele) telefoon.

Aanbeveling 3: Onderzoek welke aanvullende mogelijkheden er

zijn om te garanderen dat de burger het bericht van de gemeente

met het voornemen hem uit te schrijven daadwerkelijk ontvangt.
Het college geeft aan dat de werkwijze sinds 2013 voldoet aan de
gestelde eisen met betrekking tot een gedegen verzendadministratie,
maar het college is het ook met de ombudsman eens dat het van
groot belang is dat de burger die op het onderzochte adres woont, het
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voornemen ontvangt en opmerkt. Het college laat de ombudsman
weten dat er diverse andere mogelijkheden onderzocht worden,
zoals het meer laten opvallen van een envelop, publicatie op meer
of andere kanalen of verzending van een extra brief.

Reactie ombudsman: De ombudsman is het met het college eens dat
de verzendadministratie op zich voldoet aan de eisen die daaraan
in zijn algemeenheid worden gesteld. De ombudsman ziet graag de
resultaten van het eigen onderzoek van het college en de conclusies
die het college daaruit trekt, tegemoet.

4.5 Adressering voornemenbrieven
Knelpunt: Het komt voor dat het onvoldoende duidelijk is wie de
geadresseerde van een voornemenbrief is, zoals bij twee familieleden die dezelfde voorletter hebben en op hetzelfde adres wonen.
Omdat families regelmatig in zijn geheel uitgeschreven worden,
is het belangrijk dat uit de voornemenbrieven duidelijk blijkt voor
welke huisgenoot een voornemenbrief bedoeld is.
De heer B. woont samen met zijn broer in een woning in Rotterdam.
Hij leeft van een bijstandsuitkering. Als die uitkering opeens niet meer
uitbetaald wordt, ontdekt hij dat hij door de gemeente uit de GBA is
uitgeschreven. De heer B. maakt een afspraak voor hervestiging. Dan
komt er op zijn adres een brief binnen van de gemeente. De heer B.
gaat ervan uit dat de brief aan hem gericht is. De gemeente schrijft
dat zij bericht heeft ontvangen dat de heer B. niet langer woont op het
adres waar hij staat ingeschreven. De gemeente vraagt hem om een
verklaring in te vullen en aan te geven waar hij woont en slaapt. De
heer B. vult dit formulier in en gaat ervan uit dat zijn inschrijving
weer hersteld zal worden. Dat blijkt een misrekening. Als de heer B.
problemen blijft houden met de uitbetaling van zijn bijstandsuitkering
klopt hij bij de ombudsman aan. De ombudsman ontdekt dat de heer B.
nog altijd staat uitgeschreven. De brief die hij heeft ontvangen, was
niet voor de heer B. bestemd, maar voor zijn broer, die dezelfde voorletter heeft. De gemeente erkent dat de heer B. dat niet had kunnen
weten, op de brief staan alleen een naam en adres vermeld.

68

De ombudsman is van mening dat de gemeente er alles aan moet
doen om ervoor te zorgen dat uit de voornemenbrief blijkt aan wie
deze gericht is. Schrijf -als er twijfel mogelijk is- zonodig de volledige
voornamen uit of noem in de brief een geboortedatum.

Aanbeveling 4: Geef in de voornemenbrief zo specifiek mogelijk

aan, aan welke persoon op een adres de brief met het voornemen
iemand uit te schrijven, gericht is.

Het college geeft aan dat de brief waarin het voornemen bekend
wordt gemaakt, gericht is aan één burger. De brief is geadresseerd
aan één persoon waarvan de voorletters zoals die bekend zijn in
de BRP, worden vermeld. Het college kondigt aan in de brief aanvullende persoonsgegevens van betrokkene te zullen noemen zodat de
betrokkene zich ondubbelzinnig herkent. Het college geeft aan dat
zij sinds 2013 in voornemenbrieven aan meer personen met dezelfde
geslachtsnaam en dezelfde voorletters op hetzelfde adres, ook de
geboortedatum vermeldt.

De ombudsman neemt met instemming kennis van de door het
college beschreven werkwijze en de aangekondigde verbeteringen
en gaat ervan uit dat die per onmiddellijk ingaan.

4.6 Geen reactie gemeente na insturen

WAN-verklaring

Knelpunt: De gemeente stuurt geen ontvangstbevestiging als de
WAN-verklaring bij de gemeente binnenkomt en geeft geen informatie over het vervolg van het adresonderzoek. De Rotterdammer
weet daardoor niet of zijn WAN-verklaring door de gemeente is ontvangen, wat daarmee gebeurt en of het adresonderzoek is gestopt.
De heer H. heeft van de gemeente Rotterdam een brief gekregen waar
hij erg van is geschrokken. De gemeente schrijft van plan te zijn om
hem uit te schrijven uit de GBA, omdat de gemeente bericht heeft
gekregen dat hij niet meer woont op het adres waarop hij staat
ingeschreven. Bij deze brief zit een formulier waarop de heer H. kan
aangeven dat hij nog wèl woont op het adres waarmee hij in de GBA
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gemeentelijke ombudsman

staat geregistreerd. Hij vult dit formulier in, ondertekent het en stuurt
het op. Vervolgens hoort hij niets meer van de gemeente. De heer H.
wordt hier zenuwachtig van. Hij dient na enkele maanden een klacht
in bij de ombudsman. De ombudsman vraagt de gemeente om een
reactie. De vakeenheid Publiekszaken laat weten dat het onderzoek
naar het adres van de heer H. is beëindigd nadat hij het formulier
ingevuld retour heeft gezonden. De heer H. staat dus nog gewoon
ingeschreven op het adres waar hij woont. Publiekszaken geeft aan dat
het niet gebruikelijk is dat burgers bericht krijgen van de beëindiging
van het adresonderzoek.
De ombudsman is van mening dat de gemeente altijd moet
reageren op een ingestuurde WAN-verklaring overeenkomstig de
eigen servicenormen dat de gemeente binnen 5 werkdagen een
antwoord geeft op een vraag, idee of klacht. Als het antwoord lastig
is mag de gemeente 4 weken over een antwoord doen, maar dan
moet zij de burger wel informeren dat het langer duurt. De burger
mag verwachten dat hij in zo’n belangrijke procedure een ontvangstbevestiging krijgt van stukken die hij instuurt en voldoende
informatie krijgt over het vervolg: stopt het adresonderzoek of gaat
het verder en wat betekent dat voor de burger?

Aanbeveling 5: Laat de burger weten dat de WAN (Woont aldaar

nog)-verklaring is ontvangen en informeer hem over het vervolg
van het adresonderzoek.

Het college beseft dat een ontvangstbevestiging van de WANverklaring van belang is en geeft aan na te denken over de manier
waarop deze ontvangstbevestiging verstrekt zal worden.
Met instemming heeft de ombudsman kennis genomen van de
reactie van het college. De ombudsman verzoekt het college om
aan te geven hoe in de praktijk aan deze aanbeveling invulling zal
worden gegeven.
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4.7 Het besluit
Knelpunt: In de praktijk kan de medewerker die het adresonderzoek
start ook het besluit nemen om de persoon in kwestie uit te schrijven.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat één medewerker besluit het
adresonderzoek te starten en dezelfde medewerker het besluit kan
nemen om de bijhouding van de persoonlijst op te schorten, de
Rotterdammer uit de GBA uit te schrijven. In het Protocol adresonderzoek wordt aanbevolen dat een andere medewerker het besluit
tot ambtshalve opschorten van het bijhouden van de persoonlijst
accordeert dan degene die het adresonderzoek heeft gedaan. De
reden daarvoor is dat het belangrijk is om later aan te kunnen tonen
dat de beslissing zorgvuldig is genomen en om te voorkomen dat
het besluit later in twijfel kan worden getrokken. In het Stappenplan
is alleen voorzien in een opmerking “Beoordeel twijfelgevallen met
elkaar”, maar is niet voorzien in het vier-ogen-principe: dat er meer
dan één medewerker betrokken is bij de voorbereiding en het nemen
van een besluit iemand uit te schrijven.

Aanbeveling 6: Neem in het Stappenplan een voorschrift op dat
garandeert dat het besluit tot uitschrijving genomen wordt in
overeenstemming met de aanbeveling in het Protocol adres-

onderzoek dat er 2 medewerkers bij het besluit betrokken zijn.
Het college ondersteunt deze aanbeveling en geeft aan dat er
gewerkt wordt aan een werkwijze om één en ander anders in te
richten om zodoende te voldoen aan het vier-ogen principe.

De ombudsman heeft met instemming kennis genomen van de
reactie van het college. De ombudsman verzoekt het college aan
te geven hoe in de praktijk invulling gegeven zal worden aan deze
aanbeveling.

4.8 Afspraak voor aangifte hervestiging
Knelpunt: De wachttijd voor het maken van een afspraak voor
hervestiging varieert van een paar weken tot 7 weken. De gemeente
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heeft daarnaast nog tijd nodig om de aangifte te verwerken en bij
een hervestiging op het zelfde adres feitelijk onderzoek te doen. De
gemeente maakt een afspraak voor een huisbezoek en bepaalt aan
de hand van de rapportage of ze de aangifte verwerkt. Dat betekent
dat de hele procedure hervestiging lang duurt: de procedure hervestiging op hetzelfde adres duurt al snel langer dan twee maanden.
Dit wringt met het wettelijk voorschrift dat de termijn voor het doen
van aangifte van een adreswijziging 5 dagen is. De wetgever hecht
zwaar aan deze verplichting gelet op het feit dat het niet tijdig doen
van aangifte strafbaar is gesteld en dat op het nalaten daarvan een
boete staat.
Op 23 augustus 2013 schrijft de heer V. het volgende aan de
ombudsman: “Mijn vriendin komt uit Duitsland en wil zich gaan
vestigen in Rotterdam. Op de website van zowel de gemeente
Rotterdam als de rijksoverheid staat dat dit binnen 5(!!) dagen moet
gebeuren. Tot mijn stomme verbazing was ik echter op het gemeentehuis om die afspraak te maken waar mij doodleuk werd verteld dat de
eerstvolgende mogelijkheid 2 oktober was. Dat zijn geen 5 dagen maar
41(!!!!!) dagen. Een snelle vestiging in Nederland is voor allerlei zaken
nodig, wat dus blijkbaar (door het afsprakensysteem) onmogelijk
blijkt te zijn. Zij heeft bijvoorbeeld vanaf aanstaande zaterdag een
auto welke zij graag in de straat zou willen parkeren. Maar natuurlijk
is zonder inschrijving ook de aanvraag van een parkeervergunning
onmogelijk. Al met al wordt op het stadskantoor de schuld aan het
systeem gegeven en wordt er gezegd dat ze er niks aan kunnen doen.“

Aanbeveling 7: Draag er zorg voor dat de wachttijd voor een
afspraak voor een aangifte hervestiging maximaal 5 dagen
bedraagt, zodat de burger kan voldoen aan zijn wettelijke

verplichting om binnen 5 dagen aangifte van een adreswijzing
te doen.

Op deze aanbeveling reageert het college in zijn brief van 28 april
2014, dat veel Rotterdammers niet op komen dagen bij hun afspraken
voor een eerste vestiging of hervestiging: “het percentage no-shows
is hoog.” Het college geeft echter ook aan dat de afgelopen maanden
extra medewerkers zijn opgeleid om ingeroosterd te kunnen worden
voor deze afspraken. Inmiddels heeft dit geleid tot de mogelijkheid
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om voor dit product ook in de stadswinkel Feijenoord een afspraak
te kunnen maken.

De ombudsman maakt uit deze reactie op dat het college het met de
ombudsman eens is dat de afspraak binnen 5 dagen moeten plaatsvinden, maar dat er praktische belemmeringen zijn. De ombudsman
ziet in die praktische belemmeringen geen reden om af te zien van
het doel om binnen 5 dagen een afspraak mogelijk te maken. Hij ziet
graag dat het college hem periodiek (elk kwartaal) op de hoogte stelt
over de stand van zaken met betrekking tot de wachttijden.

4.9 Spoedafspraak 1e vestiging of hervestiging
Knelpunt: De gemeente geeft aan dat in noodgevallen een spoedafspraak gemaakt kan worden. In de praktijk is gebleken dat de
medewerkers van het Klantcontactcentrum 14010, de mogelijkheid
van een spoedafspraak voor een aangifte hervestiging niet kenden,
of niet wisten hoe zij daar mee om moesten gaan.
De heer J. stuurt de ombudsman op 21 januari 2014 een e-mailbericht:
“Op 10 januari 2014 heb ik contact opgenomen met de gemeente
Rotterdam om een afspraak te maken voor mijn partner. Mijn partner
is vanuit het buitenland bij mij komen wonen. Ze mag voorlopig vijf
jaar hier verblijven, ik sta voor haar garant, wel is zij verplicht om zich
bij de gemeente Rotterdam in te schrijven. We konden op zijn vroegst
terecht op 20 Februari 2014. Ik vind deze wachttijd absurd lang.
Vandaag heb ik uw kantoor gebeld. Uw medewerker heeft mij geadviseerd om opnieuw contact op te nemen met de gemeente en nadrukkelijk te vragen om een spoedafspraak. Ik heb dit geprobeerd, echter de
telefoniste van de gemeente zei dat er voor ‘eerste inschrijving’ geen
spoedafspraak mogelijk is.
Op dit moment willen wij graag verder met ons leven hier. Na inschrijving bij de gemeente kan mijn partner een burgerservicenummer
krijgen, een zorgverzekering afsluiten, een huisarts en tandarts gaan
zoeken, een bankrekening openen, werk zoeken, enzovoort. Dit alles kan
pas nadat zij is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.”
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De ombudsman vindt dat binnen de gemeente onvoldoende bekend
is dát er spoedafspraken gemaakt kunnen worden en wanneer de
gemeente die mogelijkheid biedt.

Aanbeveling 8: Zorg ervoor dat de burger voldoende informatie
krijgt in welke gevallen hij een spoedafspraak kan maken en
zorg ervoor dat die feitelijk ook kan plaatsvinden.

Het college laat weten dat er geen algemene regels zijn voor het
maken van een spoedafspraak bij een eerste vestiging of hervestiging. Het college stelt dat Publiekszaken ervoor zorgt dat binnen
5 dagen een afspraak gemaakt kan worden voor een eerste vestiging
en hervestiging. Het college herhaalt haar eerdere stelling dat als de
burger zich in een uitzonderlijke situatie bevindt, er uiteraard een
mogelijkheid is om direct geholpen te worden.

De ombudsman maakt in de praktijk te vaak mee dat medewerkers
van Publiekszaken niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om
een spoedafspraak te maken. Hij vindt daarom dat er duidelijke
regels moeten komen over het maken van spoedafspraken en dat die
mogelijkheid en de voorwaarden waaronder zo’n afspraak gemaakt
kan worden, breed bekend gemaakt moeten worden. Hieronder
verstaat de ombudsman ook bekendmaking aan het publiek,
bijvoorbeeld op de website van de gemeente.

4.10 Tijdens de procedure hervestiging
Knelpunt: Gedurende de behandeling van de aangifte hervestiging
is voor instanties zoals Werk en Inkomen, de Rijksbelastingdienst
en de Sociale Verzekeringsbank, niet zichtbaar dat iemand zich al
bij de gemeente gemeld heeft en dus ook niet voor welk adres hij
zich heeft gemeld. Dat bemoeilijkt bijvoorbeeld het aanvragen van
een uitkering bij Werk en Inkomen of toeslagen bij de Rijksbelastingdienst.
In paragraaf 1.3 is uitleg gegeven over de persoonlijst en hoe die
eruit ziet. Op de persoonslijst staan gegevens over naam, ouders,
nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats etc. Categorie 8 van de
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persoonlijst is bedoeld voor gegevens over de verblijfplaats,
het adres.
De heer en mevrouw Y. zijn vanuit het buitenland weer terug in
Nederland komen wonen. Op 2 oktober 2013 bezoeken zij Stadswinkel
Centrum om aangifte te doen van hervestiging. Dan blijkt dat dit
alleen op afspraak mogelijk is, de eerste mogelijkheid voor een
afspraak is over zes weken. Hierdoor lukt het hen voorlopig niet om
huur- en zorgtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst Toeslagen.
Ook zorgverzekeraars willen eerst een bewijs van inschrijving zien
voordat ze de heer en mevrouw Y. willen verzekeren. Dit leidt er toe
dat zij de kosten voor medicijnen die ze nodig hebben in verband met
hoge bloeddruk en diabetes zelf moeten betalen. Dat is een probleem,
want aan de heer en mevrouw Y. is verteld dat ze pas een aanvulling
op hun AOW-pensioen kunnen aanvragen als ze ergens in Nederland
ingeschreven zijn.
De ombudsman vindt dat tijdens de behandeling van de aangifte
van een hervestiging voor afnemers duidelijk moet zijn dat die
aangifte is gedaan. Afnemers kunnen dan rekening houden met
deze informatie bij de beoordeling van de aanvraag voor een
uitkering, kinderbijslag of toeslag en burgers kunnen de instanties
wijzen op de aangifte.

Aanbeveling 9: Geef op de persoonlijst voor afnemers zichtbaar
aan, dat iemand zich bij de gemeente heeft gemeld voor een

hervestiging en voor welk adres dat is en informeer de burger
daarover.

Het college geeft aan dat de persoonlijst op dit moment geen
mogelijkheden biedt om aan te tekenen dat een aangifte van een
hervestiging weliswaar is gedaan, maar nog niet is verwerkt. Het
college belooft die mogelijkheid te onderzoeken.

De ombudsman is blij dat het college de noodzaak voor een aantekening van een gedane aangifte hervestiging ziet. Hij verzoekt
het college -zolang haar onderzoek naar de mogelijkheden nog niet
is afgerond- een alternatief te bieden, zoals het verstrekken van een
schriftelijke verklaring aan de burger dat hij zich gemeld heeft bij
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de gemeente voor het maken van een afspraak. De burger kan die
schriftelijke verklaring dan meesturen bij bijvoorbeeld zijn
aanvragen voor een uitkering of een zorgverzekering.

4.11 Actieve informatieverstrekking over

correctiemogelijkheid

Knelpunt: De gemeente geeft de burger niet spontaan informatie
over de mogelijkheid een correctieverzoek in te dienen.
De heer M. schrikt als hij van het cluster Werk en Inkomen te horen
krijgt dat zijn bijstandsuitkering niet meer uitbetaald wordt omdat
de gemeente twijfelt of hij wel woont op het door hem opgegeven adres.
De heer M. begrijpt niet wat er aan de hand is, hij woont al jaren op
hetzelfde adres: “Ik heb niet eens een paspoort of geld om op vakantie
te gaan.” Toch blijkt hij door Publiekszaken te zijn uitgeschreven. Zodra
de heer M. dit ontdekt maakt hij direct een afspraak voor hervestiging.
Nadat hij opnieuw is ingeschreven in de GBA, wordt zijn uitkering weer
uitbetaald. Maar dan krijgt hij bericht van de Belastingdienst Toeslagen.
Hij moet huur- en zorgtoeslag terugbetalen over de periode dat hij niet
ingeschreven heeft gestaan. De ombudsman informeert hem over de
mogelijkheid een correctieverzoek in te dienen.
De ombudsman ziet dat de burger niet goed op de hoogte is van de
mogelijkheid een correctieverzoek in te dienen. Termen als ‘inschrijving per datum aangifte’ of correctie van de persoonlijst’ zijn voor
een burger moeilijk te begrijpen. Als iemand zich bij de balie of
14010 meldt omdat hij is uitgeschreven, biedt de gemeente in eerste
instantie alleen de mogelijkheid een afspraak te maken voor een
aangifte hervestiging. De ombudsman vindt dat de gemeente de
burger actief en ongevraagd moet informeren over de mogelijkheden
een correctieverzoek in te dienen en waar hij terecht kan als hij het
niet eens is met de beslissing van de gemeente.

Aanbeveling 10: Vat iedere aangifte hervestiging op hetzelfde
adres, waarbij de burger aangeeft dat hij tussen moment van

uitschrijving en de datum aangifte op dat adres heeft gewoond,
op als een verzoek om correctie van de eerdere uitschrijving.
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Het college laat weten dat de wet voorschrijft dat de burger een
gemotiveerd verzoek om correctie doet en dat het wettelijk niet
mogelijk is om een aangifte met terugwerkende kracht in te laten
gaan. Het college laat weten dat er een informatieblad is opgesteld
waarin de burger wordt geïnformeerd over zijn mogelijkheden om
een verzoek om correctie in te dienen.
Naar aanleiding van deze reactie heeft de ombudsman het informatieblad opgevraagd en geïnformeerd naar de manier waarop
Publiekszaken deze informatie bekend maakt. Het informatieblad
is als bijlage bij dit rapport gevoegd.
Publiekszaken geeft aan dat de gemeente kiest voor een persoonlijke
benadering, liever dan een publicatie op internet. De aangifte van
een hervestiging moet nl. altijd in persoon worden gedaan. Tijdens
de afspraak informeert de medewerker aan de balie de burger
actief over de mogelijkheid voor het indienen van een verzoek om
correctie. Tevens overhandigt de medewerker het informatieblad
met informatie over het verzoek om correctie

De ombudsman kan zich verenigen met deze nieuwe werkwijze
om een informatieblad aan de burger in persoon ter beschikking
te stellen. Hij concludeert dat het verstrekken van informatie over
de mogelijkheid een correctieverzoek in te dienen al direct heeft
geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal verzoeken
om een correctie. De helft van die verzoeken is ook daadwerkelijk
toegewezen. Als de Rotterdammer op deze manier volledig op de
hoogte wordt gebracht van zijn mogelijkheden, kan de ombudsman
met de gekozen werkwijze instemmen.

4.12 Huisvestingsvergunning en inschrijving GBA
Knelpunt: De inschrijving in de GBA is nu gekoppeld aan de (eerdere)
afgifte van een huisvestingsvergunning. Dit is in strijd met wet- en
regelgeving en rechterlijke uitspraken dat de GBA een weergave moet
zijn van de feitelijke situatie. Het maakt niet uit of die persoon een
geldige huisvestingsvergunning heeft, als hij feitelijk op een bepaald
adres verblijft, moet hij op dat adres in de GBA ingeschreven worden.
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De huidige gang van zaken is weliswaar in strijd met wet- en regelgeving en rechterlijke uitspraken, maar de burger is er ook niet bij
gebaat ergens te gaan wonen om later weer te moeten vertrekken als
hij geen huisvestingsvergunning krijgt. Eventuele investeringen in
inrichting van de woning zijn dan vaak voor niets gedaan. De boodschap: u bent ingeschreven in de GBA, maar mag er nog niet gaan
wonen, is ook zeer moeilijk uit te leggen.
De ombudsman verbindt daarom geen aanbeveling aan dit knelpunt
maar signaleert dat binnen het bestaande wettelijk kader geen oplossing te vinden is voor dit knelpunt.

4.13 Organisatie
Knelpunt: De terugkoppeling van de bevindingen uit de huisbezoeken gebeurt via KSPP, het Keten Systeem Pand en Persoon
én per e-mail. Het resultaat daarvan is echter niet dat de gemeente
nieuwe informatie tijdig signaleert en verwerkt. De daadwerkelijke
inschrijving laat daardoor op zich wachten.
De heer P. is door de gemeente uitschreven uit de GBA, omdat hij niet
heeft gereageerd op het voornemen tot uitschrijving. Zodra de heer P.
hierachter komt, maakt hij een afspraak voor hervestiging. Medewerkers van het cluster Stadsbeheer komen bij hem thuis kijken en stellen
vast dat hij inderdaad woont op het adres dat hij heeft opgegeven.
Zij laten de heer P. weten dat zijn inschrijving snel in orde zal komen.
Daarna vraagt de heer P. een bijstandsuitkering aan. Tot zijn
verbijstering hoort hij enkele dagen later van een medewerker van
het cluster Werk en Inkomen dat zijn aanvraag is afgewezen omdat
hij niet eerlijk is geweest over zijn woonsituatie. Hij krijgt een
besluit waarin staat dat hij geen uitkering krijgt omdat hij niet in
Rotterdam woont. Het blijkt dat zijn inschrijving nog niet is verwerkt
en dat het cluster Werk en Inkomen niet heeft gezien dat de heer P.
al wel aangifte van hervestiging heeft gedaan. De ombudsman vraagt
de gemeente om snel een besluit te nemen over de inschrijving van de
heer P. en adviseert de heer P. om bezwaar te maken tegen de afwijzing
van zijn aanvraag voor een uitkering.
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De ombudsman vindt dat de gemeente haar organisatie en haar
administratie zo moet inrichten dat die de dienstverlening aan de
burger ten goede komt.

Aanbeveling 11: Draag er zorg voor dat er geen tijdverlies optreedt
tussen het moment van het huisbezoek en de administratieve
verwerking van de aangifte adreswijziging of hervestiging.
Het college onderschrijft de aanbeveling ten aanzien van het
voorkomen van tijdsverlies bij overdracht tussen twee vakeenheden
en onderzoekt op welke manier dit proces efficiënter ingericht kan
worden.

Reactie ombudsman de ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat het college ook uit eigen onderzoek concludeert
dat er verbetering mogelijk is en ziet graag een verslag van de resultaten daarvan tegemoet.

4.14 Tijdelijk verblijf in het buitenland
Knelpunt: Er is in de GBA geen voorziening voor Rotterdammers die
veel reizen of tijdelijk in het buitenland gaan werken of studeren.
“Het is lastig als studenten bijvoorbeeld 5 maanden in het buitenland
verblijven voor een stage en hun kamer tijdelijk hebben onderverhuurd. Als de onderhuurder aangifte van adreswijziging doet,
dan zetten wij de stagestudent in onderzoek. Binnen een termijn van
5 maanden kunnen wij een procedure adresonderzoek afsluiten met
een besluit V(ertrokken)O(nbekend)W(aarheen). Als de student na
5 maanden terugkomt moeten we corrigeren, want hij had al die tijd
ingeschreven kunnen blijven. Daar zit dan veel energie voor niks in.
Het probleem is dat we op de persoonslijst niet aan kunnen tekenen
dat iemand in verband met een stage tijdelijk in het buitenland
verblijft. Dat zou wel handig zijn”.
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Aanbeveling 12: Zorg voor een voorziening voor reizende,

werkende of studerende Rotterdammers die tijdelijk in het

buitenland verblijven, maar die aan kunnen tonen dat zij meer
dan 4 maanden per jaar in Rotterdam wonen, zodat zij -ook al
schrijft iemand anders zich tijdelijk op hun adres in- niet uit
de GBA uitgeschreven hoeven te worden.

Het college geeft aan hetzelfde knelpunt te hebben geconstateerd.
De Wet BRP en de daarop gebaseerde persoonlijst bieden geen
mogelijkheid om bij het adres van een burger een vermelding te
doen dat deze aantoonbaar korter dan 8 maanden in het buitenland
verblijft en om die reden geen aangifte van vertrek hoeft te doen.
De gemeente gaat in nauw overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken de
mogelijkheden onderzoeken om gegevens hierover bij te kunnen
houden, maar waarschuwt dat deze trajecten in zijn algemeenheid
langdurig van aard zijn.

Reactie ombudsman: De ombudsman neemt met instemming
kennis van de reactie van het college en hoopt dat de gemeente
-hoewel die afhankelijk is van andere overheden- het proces kan
bespoedigen.
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Bijlage A

Overzicht van de voor het rapport Opsporing Verzocht!
geïnterviewde personen
Gemeente Rotterdam

Cluster Dienstverlening, vakeenheid Publiekszaken

Alblas, mevrouw M., senior medewerker Adres in Onderzoek
van de Centrale Verwerkingseenheid

As, de heer R. van, directeur Publiekszaken

Berg, de heer J.H. van den, specialist GBA belast met migratie
binnen de afdeling Expertise Burgerzaken

Broekhuizen, de heer C.P., specialist GBA belast met migratie
bij Expertise Burgerzaken

Bruin, de heer T.J. de, senior adviseur Expertise Burgerzaken
Évora-Ramos, mevrouw D., senior medewerkster van het
KlantContactCentrum Publiekszaken

Huisman, mevrouw B., manager Regie en Ontwikkeling bij
Publiekszaken Rotterdam

Lekkerkerker, mevrouw mr. C., procesmanager bij de afdeling
Expertise Burgerzaken

Lopes, mevrouw S., senior medewerker KCC Publiekszaken

Otter, de heer J. den, manager Dienstverlening en Uitvoering
Cluster Stadsbeheer

Soerka N., Teamleider Administratie GBA, Stedelijke Inzet
Juridische Diensten

Jansen, mevrouw mr. A.M.E, juridisch adviseur bij
Juridische Diensten Rotterdam

Pons, mevrouw mr. C., juridisch adviseur bij Juridische
		Diensten Rotterdam

Deurwaarders

Leeuwen,de heer M.J.C. van, Flanderijn en Van Eck
gerechtsdeurwaarders, directeur en gerechtsdeurwaarder

Tricht, mevrouw G. van, GGN gerechtsdeurwaarders,
coördinator Backoffice administratie

Vlag, mevrouw N., Flanderijn en Van Eck gerechtsdeurwaarders,
kwaliteitsmedewerker

Wijnhoff, de heer J., GGN gerechtsdeurwaarders,
gerechtsdeurwaarder
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Woningcorporaties

Ton, mevrouw R., Stichting Havensteder, adviseur Staf Wonen

Konink, de heer R. de, Woonstad Rotterdam, beleidsadviseur bij
de Staf Verhuur en Beheer

Bijlage B

Aankondiging onderzoek, ambtelijke en bestuurlijke
reacties en informatieblad

• Brief van 22 mei 2014 van de wethouder Haven, Duurzaamheid,
Mobiliteit en Organisatie
• Brief van 22 mei 2014 van de concerndirecteur Dienstverlening
• Brief van 30 april 2014 van de concerndirecteur Dienstverlening
• Brief van 28 april 2014 van de wethouder Financiën,
Dienstverlening en Organisatie
• Brief van 28 maart 2014 van de wethouder Financiën,
Dienstverlening en Organisatie
• Brief van 28 maart 2014 van de concerndirecteur Dienstverlening
• Informatieblad over de mogelijkheid een verzoek om correctie
van de adresgegevens in te dienen
• Aankondiging onderzoek op eigen initiatief van 15 oktober 2013
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Behoorlijkheidsnormen
voor de overheid
De ombudsman beoordeelt of de gemeentelijke overheid zich al
dan niet behoorlijk heeft gedragen. Bij deze beoordeling maakt hij
gebruik van behoorlijkheidsvereisten. Deze behoorlijkheidsnormen
voor de overheid bestaan uit 22 regels. De essentie van behoorlijk
overheidsoptreden kan worden samengevat in 4 kernwaarden:

• open en duidelijk
• respectvol

• betrokken en oplossingsgericht
• eerlijk en betrouwbaar

Open en duidelijk
Transparant

De overheid is in haar handelen open en voorspelbaar, zodat het voor
de burger duidelijk is waarom de overheid bepaalde dingen doet.

Goede informatieverstrekking

De overheid zorgt ervoor dat de burger de juiste informatie krijgt en
dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is. Zij verstrekt niet
alleen informatie als de burger erom vraagt, maar ook uit zichzelf.

Luisteren naar de burger

De overheid luistert actief naar de burger, zodat deze zich gehoord
en gezien voelt.

Goede motivering

De overheid legt haar handelen en haar besluiten duidelijk aan de
burger uit. Daarbij geeft zij aan op welke wettelijke bepalingen de
handeling of het besluit is gebaseerd, van welke feiten zij is uitgegaan en hoe zij rekening heeft gehouden met de belangen van de
burgers. Deze motivering moet voor de burger begrijpelijk zijn.
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Respectvol
Respecteren van grondrechten

De overheid respecteert de grondrechten van haar burgers.
Sommige grondrechten bieden waarborgen tegen het optreden
van de overheid, zoals:
• het recht op onaantastbaarheid van het lichaam
• het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
• het huisrecht
• het recht op persoonlijke vrijheid
• het discriminatieverbod.
Andere grondrechten waarborgen juist het actief optreden van
de overheid, zoals:
• het recht op onderwijs
• het recht op gezondheid.

Bevorderen van actieve deelname door de burger

De overheid betrekt de burger zoveel mogelijk actief bij haar handelen.

Fatsoenlijke bejegening

De overheid respecteert de burger, behandelt hem fatsoenlijk en
is hulpvaardig.

Fair play

De overheid geeft de burger de mogelijkheid om zijn procedurele
kansen te benutten en zorgt daarbij voor een eerlijke gang van zaken.

Evenredigheid

De overheid kiest om haar doel te bereiken een middel dat niet
onnodig ingrijpt in het leven van de burger en dat in evenredige
verhouding staat tot dat doel.

Bijzondere zorg

De overheid verleent aan personen die onder haar hoede zijn
geplaatst de zorg waarvoor deze personen, vanwege die afhankelijke
positie, op die overheidsinstanties zijn aangewezen.
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Betrokken en oplossingsgericht
Maatwerk

De overheid is bereid om in voorkomende gevallen af te wijken van
algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of
ongewenste consequenties te voorkomen.

Samenwerking

De overheid werkt op eigen initiatief in het belang van de burger
met andere (overheids)instanties samen en stuurt de burger niet
van het kastje naar de muur.

Coulante opstelling

De overheid stelt zich coulant op als zij fouten heeft gemaakt. Zij
heeft oog voor claims die redelijkerwijs gehonoreerd moeten
worden en belast de burger niet met onnodige en ingewikkelde
bewijsproblemen en procedures.

Voortvarendheid

De overheid handelt zo snel en slagvaardig mogelijk.

De-escalatie

De overheid probeert in haar contacten met de burger escalatie
te voorkomen of te beperken. Communicatievaardigheden en een
oplossingsgerichte houding zijn hierbij essentieel.

Eerlijk en betrouwbaar
Integriteit

De overheid handelt integer en gebruikt een bevoegdheid alleen
voor het doel waarvoor deze is gegeven.

Betrouwbaarheid

De overheid handelt binnen het wettelijk kader en eerlijk en oprecht,
doet wat zij zegt en geeft gevolg aan rechterlijke uitspraken.
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Onpartijdigheid

De overheid stelt zich onpartijdig op en handelt zonder vooroordelen.

Redelijkheid

De overheid weegt de verschillende belangen tegen elkaar af voordat
zij een beslissing neemt. De uitkomst hiervan mag niet onredelijk
zijn.

Goede voorbereiding

De overheid verzamelt alle informatie die van belang is om een
weloverwogen beslissing te nemen.

Goede organisatie

De overheid zorgt ervoor dat haar organisatie en haar administratie
de dienstverlening aan de burger ten goede komt. Zij werkt secuur
en vermijdt slordigheden. Eventuele fouten worden zo snel mogelijk
hersteld.

Professionaliteit

De overheid zorgt ervoor dat haar medewerkers volgens hun
professionele normen werken. De burger mag van hen bijzondere
deskundigheid verwachten.
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