
 

Aanvraag briefadres 
Met dit formulier vraagt u een briefadres aan. Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar 

alleen post van de overheid ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen 

vast woonadres hebt. Dit kan het adres zijn van een familielid of kennis. Deze persoon moet daar 

toestemming voor geven. 

 

Dit formulier bestaat uit een aantal delen: 

- Aanvraag 

- Toestemming delen gegevens 

- Bijlagen: welke documenten moet u meesturen 

- Verklaring toestemming. De persoon die u het briefadres geeft, moet deze pagina volledig 

invullen en ondertekenen.  

 

Aanvraag 
 

1. Uw gegevens 
 

Achternaam  _______________________________________________________________ 

 

Voornamen voluit  _______________________________________________________________ 

 

Geboortedatum  _______________________________________________________________ 

 

Geboorteplaats  _______________________________________________________________ 

 

Gemeente waar u het laatst ingeschreven stond _____________________________________ 

 

Telefoonnummer (verplicht)  ________________________________________________________ 

 

E-mailadres (verplicht)  ________________________________________________________ 

 

2. Het briefadres 
 

Straat en huisnummer    __________________________________________________ 

 

Postcode/woonplaats   __________________________________________________ 

  

Naam hoofdbewoner/eigenaar   __________________________________________________ 



3. Verblijfplaatsen 
 

Vul in op welk adres of adressen u verblijft in de periode dat u een briefadres wil.  

Adres 1 

Straat en huisnummer   ________________________________________ 

 

Postcode/woonplaats   ________________________________________ 

 

Welke periode verblijft u op dit adres?  

Van datum _______________ (dag maand jaar) tot datum _______________ (dag maand jaar)  

Welke dagen van de week?  _________________________________________ 

 

Wat is uw relatie tot deze bewoner? _________________________________________ 

 

Adres 2 

Straat en huisnummer   ________________________________________ 

 

Postcode/woonplaats   ________________________________________ 

 

Welke periode verblijft u op dit adres?  

Van datum _______________ (dag maand jaar) tot datum _______________ (dag maand jaar)  

Welke dagen van de week?  _________________________________________ 

 

Wat is uw relatie tot deze bewoner? _________________________________________ 

 

Adres 3 

Straat en huisnummer   ________________________________________ 

 

Postcode/woonplaats   ________________________________________ 

 

Welke periode verblijft u op dit adres?  

Van datum _______________ (dag maand jaar) tot datum _______________ (dag maand jaar)  

Welke dagen van de week?  _________________________________________ 

 

Wat is uw relatie tot deze bewoner? _________________________________________ 

 

Adres 4 

Straat en huisnummer   ________________________________________ 

 

Postcode/woonplaats   ________________________________________ 

 

Welke periode verblijft u op dit adres?  



Van datum _______________ (dag maand jaar) tot datum _______________ (dag maand jaar)  

Welke dagen van de week?  _________________________________________ 

 

Wat is uw relatie tot deze bewoner? _________________________________________ 

 

4. Reden briefadres 
 

Waarom wilt u een briefadres (1 antwoord mogelijk) 

  

☐  Ik ben dak- of thuisloos 

Hoe is deze situatie ontstaan? 

o Ik heb problemen met schulden, drank/drugsverslaving of andere problemen 

o Ik woon in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuis) 

o Ik woon op een adres waarvan het opnemen van dat adres volgens de Burgemeester niet 

verstandig is. 

o Anders, namelijk _______________________________________________ 

 

☐ Ik heb een reizend beroep (binnenvaartschipper of kermisexploitant) 

  

☐ Ik ga voor een periode van maximaal 8 maanden naar het buitenland (Kijk bij Document 

meesturen) 

• Periode in het buitenland van  ____________________ tot _______________________ 

 

• Adres    _______________________________________________ 

 

• Postcode/woonplaats  ________________________________________________ 

 

• Land    ________________________________________________ 

 

• Reden van verblijf buitenland ________________________________________________ 

  

☐ Ik vaar op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en ga naar het buitenland voor 

een minder dan 2 jaar. (Kijk bij Document meesturen) 

  

☐ Ik verblijf in een zorginstelling of gevangenis (kijk bij Document meesturen) 

 

☐ Ik heb op dit moment geen woonadres, maar ik ga binnenkort verhuizen naar een andere  

 woning (kijk bij Document meesturen). 

 

• Verhuisdatum nieuwe woning  ______________________________(dag maand jaar)  

 

• Straatnaam en huisnummer ___________________________________________ 

 

• Postcode/woonplaats  ___________________________________________ 

 



5. Hoe lang denkt u dat u een briefadres nodig heeft? 

 
Van _____________________ tot _____________________ 

 

6. Bent u op zoek naar een woning of vaste verblijfplaats? 
 

☐ Ja 

☐ Nee  

 

7. Staat u ingeschreven als woningzoekende? 
 

☐ Ja, vanaf datum  __________________________________________ 

 

 Welke organisatie ___________________________________________ 

 

☐ Nee  

 Waarom niet?  ____________________________________________ 

 

8. Wat heeft u eraan gedaan om aan en woning of kamer te komen? 
 

_______________________________________________________________________ 

  

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

9. Waar bewaart u uw spullen? 

 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

10.  Heeft u werk of een uitkering? 

 

☐ Ja 

 Wie is uw werkgever of uitkeringsinstantie? 

 

 ___________________________________________________________ 

 

☐ Nee 

 Hoe komt u aan voedsel en waar slaapt u? ________________________________ 

 



 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

11. Heeft u schulden? 

 

☐ Ja 

 Hoe zijn de schulden ontstaan? _____________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

☐ Nee 

 

 

12. Heeft u zich aangemeld bij Stichting Welzijn Capelle of een andere 

organisatie voor maatschappelijke ondersteuning? 

 

☐ Ja 

 Organisatie  ____________________________________________ 

 

 Contactpersoon ____________________________________________ 

 

☐ Nee 

 

 

Verklaring en handtekening aanvrager 
 

Datum    ____________________________________________ 

 

Plaats    ____________________________________________ 

 

Handtekening   _____________________________________________ 

 

Vul dit formulier eerlijk in. Als we twijfel hebben over uw aanvraag onderzoeken we dit. We 

kunnen aangifte doen bij valsheid in geschrifte of oplichting. 

 

 

  



Documenten meesturen 
Een aantal documenten moet iedereen insturen. Kijk of u in uw situatie ook nog andere documenten 

moet meesturen. 

Documenten voor iedereen verplicht 

• kopie van uw geldige Paspoort, ID-kaart, rijbewijs legitimatiebewijs 

• verklaring hoofdbewoner/eigenaar briefadres 

• kopie van een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de hoofdbewoner/eigenaar van het 

briefadres 

 

Documenten die afhangen van uw situatie 
 

Als u in Nederland verblijft: 

• huurovereenkomst woonruimte 

• huurovereenkomst opslagruimte van uw spullen 

 

Als u een reizend beroep heeft: 

• Brieven waarin staat dat u en reizend beroep heeft. 

 

Als u in het buitenland verblijft 

Bekijk welke documenten u in uw situatie heeft. 

• tickets met datums van de heen- en terugreis 

• visa 

• contracten werkgever met begin- en einddatum 

• studieverklaring met of stageovereenkomst met begin- en einddatum 

• huurovereenkomst woonruimte 

 

Woningzoekende 

Document(en) waaruit blijkt dat u actief op zoek bent naar woonruimte, zoals: 

• Inschrijving woningbouwvereniging 

• Inschrijving antikraakbemiddelaars 

• Inschrijving bij kamerverhuursite op internet 

• Aanvraag voor zorg of ondersteuning 

• Bevestiging van uw contact met zorginstelling 

 

Aanvraag voor uw veiligheid  

• Omschrijving van uw situatie 

  



Toestemming delen gegevens 
 

Vraagt u een briefadres aan om een van de volgende redenen? 

 

a) ik ben dak- of thuisloos 

b) ik behoor tot een kwetsbare groep 

c) ik was langdurig vermist  

d) ik woonde in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen) 

e) ik woon op een adres, maar het is volgens de burgemeester niet veilig om dit adres op te 

nemen in de Basisregistratie Personen (artikel 2.41 van de Wet BRP) 

Deze redenen staan in de Regeling Briefadres Capelle aan den IJssel 2018, artikel 2 lid 2). 

 

Vraagt u om een andere reden toestemming, dan hoeft u dit formulier niet in te vullen. 

 

Vraagt u een briefadres om één van redenen hierboven? Dan willen we uw aanvraag graag 

bespreken met andere organisaties en afdelingen van de gemeente zoals Stichting Welzijn Capelle, 

Sociale Zaken of WMO. Daarvoor hebben we uw toestemming nodig, vul hiervoor dit formulier in.  

We delen deze gegevens niet met andere partijen en we gebruiken ze niet voor andere doeleinden.  

 

Geen toestemming 
Geeft u geen toestemming voor het delen van uw gegevens? Dan delen wij uw gegevens niet. Wij 

beoordelen uw aanvraag dan zonder te overleggen met deze partijen.  

We kunnen deze organisaties dan ook niet informeren dat u bepaalde hulp kunt gebruiken. U moet 

dan zelf opzoek naar hulp. 

 

Wel toestemming 
Geeft u toestemming voor het delen van uw gegevens? Geef dat hieronder aan per 

organisatie/afdeling van de gemeente aan en voor welke gegevens. 

 

Ik geef toestemming tot het delen van onderstaande gegevens met: 

 

Afdeling Samenleving van de gemeente Capelle aan den IJssel voor het Multidisciplinair Team 

Briefadres 

☐ Naam, adres, woonplaats van u 

☐ Naam, adres, woonplaats en eventueel verklaring hoofdbewoner / eigenaar 

☐ Financiële informatie over uitkering en/of schulden 

☐ Informatie voor lopend zorgtraject of zorgvraag 

☐  geen 

 

Afdeling Sociale zaken IJsselgemeenten Sociale Zaken voor van de beoordeling van de uitkering 

van u of de hoofdbewoner/eigenaar. 

☐ Naam, adres, woonplaats van u  

☐ Naam, adres, woonplaats en eventueel verklaring hoofdbewoner/eigenaar 

☐ Financiële informatie in verband met uitkering en/of schulden 

☐  geen 

 



Afdeling Samenleving, Unit Wmo van de gemeente Capelle aan den IJssel, voor Wmo-

ondersteuning. 

☐ Naam, adres, woonplaats van u  

☐ Naam, adres, woonplaats en eventueel verklaring hoofdbewoner/eigenaar 

☐ Financiële informatie over uitkering en/of schulden 

☐ Informatie over een lopend zorgtraject of zorgvraag 

☐ geen 

 

Stichting Welzijn Capelle voor begeleiding als u maatschappelijke of zorgvragen heeft. 

☐ Naam, adres, woonplaats van u 

☐ Naam, adres, woonplaats en eventueel verklaring hoofdbewoner/eigenaar 

☐ Financiële informatie in verband met uitkering en/of schulden 

☐ Informatie met betrekking tot lopend zorgtraject of zorgvraag 

☐ geen 

 

Team Veilig van de gemeente Capelle aan den IJssel, als u een briefadres aanvraagt omdat u in een 

instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen) verblijft, of omdat  

het volgens de burgemeester niet veilig is om mijn adres op te nemen in de Basisregistratie 

Personen. (Regeling briefadres Capelle aan den IJssel 2018, artikel 2 lid 2 onder e). 

☐ Naam, adres, woonplaats van u  

☐ Naam, adres, woonplaatsgegevens en eventueel verklaring hoofdbewoner/eigenaar 

☐ Situatieschets 

☐ Het Team Veilig kan, als dit nodig is voor de beoordeling van de aanvraag, informatie opvragen bij 

de politie. 

☐ geen 

 

Politie Rotterdam Rijnmond, als het briefadres is aangevraagd om veiligheidsredenen. 

☐ Naam, adres, woonplaats van u  

☐ Naam, adres, woonplaats en eventueel verklaring hoofdbewoner/eigenaar 

☐ geen 

 

☐  Ik geef de afdeling Burgerzaken van de gemeente geen toestemming om mijn gegeven te delen 

met andere instanties of andere afdelingen van de gemeente. 

 

 

Datum __________________ Plaats __________________________________________________ 

 

Naam_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Handtekening ____________________________________________ 

  



Verklaring toestemming hoofdbewoner/eigenaar 
Alle vragen zijn verplicht. 

1. Gegevens hoofdbewoner/eigenaar  
 

Achternaam   _______________________________________ 

 

Voornamen voluit  _______________________________________ 

 

Geboortedatum  _______________________________________ 

 

Telefoonnummer  _______________________________________ 

 

E-mailadres   ________________________________________ 

 

2. Aan wie geeft u toestemming om zich bij u in te schrijven met een 

briefadres? 
 

Achternaam     _______________________________________ 

 

Voornamen voluit    _______________________________________ 

 

Geboortedatum    _______________________________________ 

 

Wat is uw relatie tot deze persoon?  _______________________________________ 

 

Woont deze persoon op uw adres? ☐ Ja  ☐ Nee 

 

Verklaring en handtekening hoofdbewoner/eigenaar:   

Ik stem erin toe dat deze persoon mijn adres gebruikt als briefadres. En ik houd me aan de regels: 

• Ik zorg ervoor dat post voor de briefadresnemer, de persoon bereikt. 

• Krijgt de persoon een nieuw adres? Dan geef ik dit direct aan de gemeente door. 

Ik heb dit formulier eerlijk* ingevuld: 

Datum  ________________ Plaats ______________________________  

 

Handtekening ________________________________________ 

 

*Vul dit formulier eerlijk in. Als wij twijfelen over de toestemming of bewoning op uw adres, starten 

we een onderzoek. Bij valsheid in geschrifte of oplichting kunnen we aangifte bij de politie. 

 

Vergeet de kopie van uw geldige paspoort, ID-kaart of rijbewijs niet! 
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