
 

 

Toelichting briefadres  
 
Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat deze uw post 
ontvangt. De briefadresgever zorgt ervoor dat de post van de overheid bij u terechtkomt. U kunt een 
briefadres gebruiken als u geen vast woonadres heeft. Ook als u langdurig in een (zorg)instelling verblijft 
kunt u een briefadres aanvragen. 
 
De gemeente Woerden wil burgers zoveel mogelijk inschrijven daar waar ze wonen, zoals de Wet BRP 
vereist. U kunt een briefadres aanvragen bij geen woon-of verblijfplaats en in bijzondere 
omstandigheden. Een briefadres is een tijdelijke oplossing en in principe staan wij een briefadres voor 
zes maanden toe. Per adres zijn er maximaal twee briefadressen toegestaan, dit om misbruik en fraude 
te voorkomen. Bij valsheid in geschrifte doen wij aangifte bij de politie (art. 225 Wetboek van Strafrecht). 
Wanneer u zich inschrijft op een briefadres terwijl u in het buitenland bent kan dit nadelige gevolgen 
hebben.  
 
 

Zo werkt het 

• Vul het aanvraagformulier in 

• Laat de toestemminggever van het briefadres de verklaring invullen en ondertekenen 

• Kopie van geldig legitimatiebewijs van briefadresnemer bijvoegen 

• Kopie van geldig legitimatiebewijs van briefadresgever bijvoegen 

• Vul de checklist in en neem deze mee naar de afspraak 

• Lever de juiste bewijsstukken in 
 
Goed om te weten 

• Uw aanvraag kan alleen worden verwerkt als u het formulier volledig en correct invult 

• Blijkt uit de gegevens die u invult dat uw briefadres eigenlijk uw woonadres is? Dan verwerken 
wij uw verhuizing. U wordt dan ingeschreven op dit adres in de Basisregistratie Personen 
(BRP). U krijgt hier schriftelijk bericht van. 

• Een briefadres is een tijdelijke oplossing. Er wordt tussentijds en na afloop van uw termijn van 
het briefadres bekeken of u het briefadres nog steeds nodig hebt. U bent zelf verantwoordelijk 
voor een tijdige aanvraag voor een eventuele verlenging van het briefadres, u krijgt hiervan 
geen bericht. 

 
U kunt alleen worden ingeschreven op een briefadres, wanneer u: 

• Geen woon-of verblijfplaats hebt (dakloos) 

• U verblijft in een gevangenis 

• U verblijft in een zorginstelling (verpleeghuis, verzorgingstehuis) of een blijf-van-mijn-lijfhuis 

• U verblijft in een instelling voor kinderbescherming 

• Ambulant beroep (bijv. binnenvaartschipper) 

• Briefadres in Nederland heeft 

• Een duidelijke reden voor de aanvraag heeft 

• Uw post persoonlijk kunt ontvangen van de toestemminggever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aanvraagformulier briefadres 
 

 

Persoonsgegevens aanvrager briefadres 
 

Voorletter(s)  -----------------------------------------------------------------------------  

Achternaam  -----------------------------------------------------------------------------  

Geboortedatum  -----------------------------------------------------------------------------  

Burgerservicenummer (BSN)  -----------------------------------------------------------------------------  

Huidig woonadres  -----------------------------------------------------------------------------  

Postcode en woonplaats  -----------------------------------------------------------------------------  

E-mail  -----------------------------------------------------------------------------  

Telefoon  -----------------------------------------------------------------------------  

Mobiel  -----------------------------------------------------------------------------  

 
 

Gewenst briefadres ** 

 
Adres  -----------------------------------------------------------------------------  

Huisnummer  -----------------------------------------------------------------------------  

Postcode en woonplaats  -----------------------------------------------------------------------------  

Datum ingang briefadres ______  -  ______  -  ____________ 

 

De aanvraag briefadres betreft ook de volgende huisgenoten (echtgenoot/geregistreerd partner  

of kinderen)  

 1.  Naam   -----------------------------------------------------------------------------  

  Geboortedatum  -----------------------------------------------------------------------------  

 2.  Naam   -----------------------------------------------------------------------------  

  Geboortedatum  -----------------------------------------------------------------------------  

 3.  Naam   -----------------------------------------------------------------------------  

  Geboortedatum  -----------------------------------------------------------------------------  

 4.  Naam   -----------------------------------------------------------------------------  

  Geboortedatum  -----------------------------------------------------------------------------  

 

** Als u een woon-of verblijfplaats heeft komt u niet in aanmerking voor een briefadres. In dat geval geeft u een 

adreswijziging door. Dit kan digitaal via www.woerden.nl of met een ingevuld verhuisaangifteformulier. Het 
verhuisaangifteformulier stuurt u samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs op naar: gemeente Woerden, t.a.v. 
team KCC/burgerzaken, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Komt u bij iemand inwonen dan stuurt u tevens een ingevuld 
formulier met toestemming voor inwoning door de hoofdbewoner en een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs mee. Bij een 

huur-of koopwoning zien wij graag het ondertekende huurcontract of eigendomsbewijs (akte van levering) meegestuurd. 
 

http://www.woerden.nl/


 

 
 

Vragen ter beoordeling van uw aanvraag voor een briefadres 
 

1. Waarom wilt u een briefadres? 
  

❑ Eenmalig verblijf in het buitenland  
 

  Periode van _______________________ tot  _________________________ 
Stuur bewijsstukken mee van de duur van de reis, bijvoorbeeld tickets of 
stageovereenkomst 

 
❑ Echtscheiding / verbroken relatie, datum : ____________________________ 

 Stuur bewijsstukken mee, bijvoorbeeld echtscheidingspapieren 
 

❑ Schulden 
Hoeveel schuld heeft u?   ________________________________________________ 
 
Waar hebt u schulden? ________________________________________________ 
 
Maakt u gebruik van schuldhulpverlening? 
 

❑ Ja (bij wie?)  ________________________________________________ 
 

❑ Nee (waarom niet?) ________________________________________________ 
 

 Wanneer denkt u uw schulden te hebben afgelost? 
 
 _________________________________________ 
 
 

❑ Mijn woning is ontruimd 
Stuur kennisgeving van ontruiming mee 
 

❑ In verband met aanstaande oplevering van een nieuwe huur-of koopwoning 
Stuur aankoopbewijs/verkoopbewijs/huurbewijs mee 
 

❑ Verblijf in een (zorg)instelling 
Stuur verklaring van (zorg)instelling mee 
 

❑ Verblijf in gevangenis 
Stuur een bewijs van de detentie (opname PI) mee 
 

❑ Verblijf in een camper, caravan, vakantiewoning, gelegen in een gebied dat bestemd 
is voor recreatie (vakantie- of bungalowpark of jachthaven) 
Stuur een bewijs mee van de sta-of ligplaats 
 

❑ Vanwege varend beroep op een Nederlands schip 
Stuur een arbeidsovereenkomst-/contract mee 
 

❑ Anders, namelijk: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 



 

 
 
 
 
 
 

2. Hoe lang denkt u een briefadres nodig te hebben?  
 
 Van  ____________________   tot    ________________________ 
  

 
3. Waar hebt u de afgelopen drie maanden overnacht? 
 
 Adres van tot 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Waar gaat u de komende drie maanden overnachten? 
 
 Adres van tot 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Beschrijf zo duidelijk mogelijk waarom u inschrijving met een briefadres wenst en hoe 
 uw huidige situatie is ontstaan. 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Bent u op zoek naar woonruimte? 

   
❑ Nee          
❑ Ja (voeg bewijstukken toe; zie checklist) 

 



 

 
 
 
 
 
 

6.a Staat u ingeschreven als woningzoekende? (voeg bewijsstukken toe, zie checklist) 
   

❑ Nee 
Waarom niet? __________________________________________________________ 
        

❑ Ja, vanaf datum          ____________________________________________________ 
 
Bij welke organisatie? ____________________________________________________ 

 
6.b Welke acties hebt u al ondernomen om aan woonruimte te komen? 
 Voeg bewijzen toe van uw reacties op woningen 
 
 ___________________________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________________ 
 
  
6.c Waar bewaart u uw persoonlijke spullen? 
  
 ___________________________________________________________________________ 
 
  
7. Hoe voorziet u in uw levensonderhoud? 
  

❑ Ik heb werk                   Werkgever:  ____________________________________ 
 

❑ Ik heb een uitkering Soort uitkering: ____________________________________ 
 

❑ Anders, namelijk:  __________________________________________________________ 
 

 

Verklaring en ondertekening aanvrager 
Als deze informatie niet klopt, riskeert u een boete van maximaal € 325,-. De boete is gebaseerd op artikel 4.17 van de 
Wet Basisregistratie Personen en staat vastgelegd in de Regeling oplegging bestuurlijke boete BRP, gemeente Woerden. 
Bij valsheid in geschrifte of oplichting doen wij aangifte bij de politie (art. 225 Wetboek van Strafrecht). 
 
 

• Ik heb online een afspraak gemaakt en neem dit formulier mee 

• Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld 

• Ik heb de gevraagde bewijsstukken/bijlagen toegevoegd 

• Ik heb de toelichting briefadres gelezen 

• Ik ben bereid tussentijds gegevens te verstrekken als de gemeente hierom vraagt 
 
Datum:   Plaats: 
 
______  -  ______  -  ____________ _______________________________________ 
 
 
Handtekening: 
 

  
___________________________ 
 
 
Bijlagen: 

• Kan de toestemminggever niet meekomen naar de afspraak? Dan moet de toestemminggever 
het toestemmingsformulier invullen  

• Kopie geldig legitimatiebewijs van toestemminggever 

https://www.woerden.nl/inwoners/verhuizen/briefadres


 

 

Verklaring toestemminggever briefadres 
 

 
Persoonsgegevens toestemminggever  
 

Voorletter(s)  -----------------------------------------------------------------------------  

Achternaam  -----------------------------------------------------------------------------  

Geboortedatum  -----------------------------------------------------------------------------  

Burgerservicenummer (BSN)  -----------------------------------------------------------------------------  

Huidig woonadres  -----------------------------------------------------------------------------  

Postcode en woonplaats  -----------------------------------------------------------------------------  

E-mail  -----------------------------------------------------------------------------  

Telefoon/mobiel  -----------------------------------------------------------------------------  

 

Persoonsgegevens aanvrager briefadres 
 

Voorletter(s)  -----------------------------------------------------------------------------  

Achternaam  -----------------------------------------------------------------------------  

Geboortedatum  -----------------------------------------------------------------------------  

Burgerservicenummer (BSN)  -----------------------------------------------------------------------------  

E-mail  -----------------------------------------------------------------------------  

Telefoon/mobiel  -----------------------------------------------------------------------------  

 

Verklaring en ondertekening door toestemminggever 
Als deze informatie niet klopt, riskeert u een boete van maximaal € 325,-. De boete is gebaseerd op artikel 4.17 van de 
Wet Basisregistratie Personen en staat vastgelegd in de Regeling oplegging bestuurlijke boete BRP, gemeente Woerden. 
Bij valsheid in geschrifte of oplichting doen wij aangifte bij de politie (art. 225 Wetboek van Strafrecht). 
 

• Ik zorg ervoor dat de poststukken die bestemd zijn voor de briefadresnemer ook deze persoon 
bereiken 

• Ik zal op verzoek van het gemeentebestuur, inlichtingen geven en de geschriften tonen die 
noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de Basisregistratie Personen (BRP) 

• Ik verklaar dat de aanvrager(s) van het briefadres niet op mijn adres woonachtig zijn. 

• Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld 
 

Datum:   Plaats: 
 
______  -  ______  -  ____________ _______________________________________ 
 
 
Handtekening: 
 

  
___________________________ 
 
 



 

 
 
 
 

 
CHECKLIST 
 
Mee te sturen documenten 
 
Stuur met de aanvraag mee: 

❑ Kopie van geldig legitimatiebewijs, dit is een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of 

verblijfsdocument van uzelf 

❑ Verklaring toestemminggever voor een briefadres 

❑ Kopie van geldig legitimatiebewijs, dit is een paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of 

verblijfsdocument van toestemminggever 

 
Bij verblijf in het buitenland stuurt u ook nog mee: 
Mogelijke bewijsstukken zoals: 

❑ Tickets met datum heen-en terugreis 

❑ Visa 

❑ Contracten werkgever met daarop de periode dat u wordt uitgezonden 

❑ Verklaring van huisbewaring 

❑ Studieverklaring van de onderwijsstelling in het buitenland met daarop de looptijd van de 

stage/studie 

❑ Huurovereenkomst woonruimte buitenland 

❑ Huisbewaringsformulier van uw woning in Nederland 

 

Bij schulden stuurt u mee: 
Bewijsstukken dat u actief op zoek bent naar woonruimte zoals: 

❑ Inschrijving woningcorporatie (= verplicht) 

❑ Inschrijving(en) bemiddelaars antikraak 

❑ Inschrijving(en) bij kamerverhuursites op internet 

❑ Inschrijving(en) voor particuliere huur 

 

Bij echtscheiding stuurt u mee: 

❑ Verzoekschrift tot echtscheiding 

❑ Echtscheidingsvonnis 

❑ Andere gerechtelijke stukken  

 

Als uw nieuwe woning nog niet is opgeleverd, stuurt u mee: 

❑ Kopie van het ondertekende huurcontract 

❑ Kopie van het ondertekende koopcontract of de leveringsakte 

 

Als u verblijft in een gevangenis: 

❑ Bewijs van uw opname (detentie) in de penitentiaire inrichting 

 

Als u verblijft in een (zorg)instelling: 

❑ Ondertekende verklaring van verblijf in de (zorg)instelling 

 

Bij verblijf in een recreatiepark of op een woonboot: 

❑ Ondertekende verklaring van verblijf op de stand-of ligplaats 

❑ Ondertekend huurovereenkomst  
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