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Steeds meer mensen kloppen bij de ombudsman aan vanwege (dreigende) dakloosheid.  

De hoge woningnood, overheidsbeleid dat uitgaat van de zelfredzame burger en de regels  

die het krijgen van ondersteuning en opvang belemmeren, drijven mensen tot wanhoop.  

Regels voor de bijstand (kostendelersnorm), 

toeslagen (huurtoeslag) en het verhuren van 

kamers (verkamering, woningdelen) maken het 

niet aantrekkelijk voor het eigen netwerk om 

dakloze mensen voor langere tijd op te vangen. 

Zeker niet wanneer dit netwerk zelf een kwets

bare relatie met de overheid heeft. 

Van de regen in de drup en in de goot
Als ZZP’er Noor na een ongeluk in 2019 arbeids

ongeschikt raakt, moet ze stoppen met werken. 

Door de inkomensdaling en de zorgkosten ver

liest ze haar huis zonder zicht op een betaal bare 

woning. Familie en vrienden vangen haar op. Ze 

schrijft zich bij haar moeder in. Na twee jaar is 

haar netwerk uitge put en dreigt haar moeder te 

worden gekort op haar uitkering. Ze moet Noor 

uitschrijven. Daar door worden de uitkering en 

zorgverzekering van Noor stop gezet. Ze kan de 

zorg niet meer betalen en slaapt afwisselend in 

haar auto of bij Tess, een vrien din. Daar mag ze 

zich niet inschrijven. Tess heeft een huurachter

stand, zit in een schuld sanerings traject en wil 

geen problemen met haar uitkering en toe slagen. 

Noor vraagt het Sociaal Wijkteam om een brief

adres. Omdat ze niemand heeft als briefadres

gever kan het wijkteam dit niet geven. Advies is 

zich te laten inschrijven bij Tess omdat ze daar 

regelmatig slaapt. Als Noor zegt dat dat niet kan, 

verwijzen ze haar naar de centrumgemeente die 

haar naar een daklozen instelling stuurt die als 

brief adresgever kan fun geren. De instelling wil 

dit alleen doen als Noor er verblijft. Maar Noor 

heeft geen recht op opvang want de gemeente 

beschouwt haar als “zelfredzaam”. 

Briefadres als start van herstel
Hoewel deze situatie onoplosbaar lijkt, hoeft dat 

niet zo te zijn. Zo staat in de Circulaire Brief

adres sen van het ministerie van BZK dat 

gemeen ten maatwerk moeten leveren bij het 

toekennen van briefadressen. Daarmee kunnen 

mensen die dat nodig hebben toch in de Basis 

Registratie Personen (BRP) worden ingeschre

ven, ook al zouden ze daar naar de letter van de 

Wet BRP eigenlijk geen recht op hebben. Vanuit 

gemeenten maatwerk leveren vraagt om situa

ties, zoals die van Noor, te bespreken in multi

disciplinaire teams met specialisten in zorg, 

inkomen, schuldhulpverlening, wonen en in 

burgerzaken en om samen te zoeken naar de 

meest passende oplossing. Zo’n integrale bena

dering vermindert ook de kans op fraude, omdat 

alle relevante domeinen van de situatie op de 

hoogte zijn en blijven. Deze aanpak biedt men

sen een start met werkelijk herstel, omdat 

ruimte en rust ontstaan om aan de onder

liggende (woon)problemen te werken. Bovendien 

mag de gemeente volgens een op handen zijnde 

wetswijziging mensen geen briefadres meer 

weigeren omdat zij geen briefadresgever kunnen 

vinden. Dat betekent dat de gemeente daar zelf 

in moet voorzien. Een daklozeninstelling mag 

dan ook niet de eis stellen dat iemand in een 

daklozenopvang moet verblijven. 

Onder de Pannen: win-win
Alternatief voor onderdak voor mensen zoals 

Noor biedt het project Onder de Pannen. 

Mensen kunnen in dit verband legaal een kamer 

huren in een sociale huurwoning zonder daar

mee huurrechten op te bouwen. Omdat het om 

een kostgangersconstructie gaat, heeft dit geen 

invloed op uitkering of toeslagen van verhuur

ders én houden die een bescheiden bedrag over 

aan de verhuur. De organisatie die de ‘match’ 

faciliteert en begeleidt (zoals de Regenboog

groep in Amsterdam) kan waar nodig een even

tuele huurschuld vooruit betalen aan de woning

bouwcorporatie en bij de kostganger (Noor) 

invorderen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: 

De huurschuld van Tess wordt afbetaald en Noor 

kan rustig een stabiele woonplek zoeken. 

Oproep aan de rijksoverheid is om de kosten

delersnorm en het stringente woonbegrip in de 

Wet BRP te versoe pelen, maar ook om de ruimte 

te bie den voor woningdelen. Gemeenten wordt 

opgeroepen de bestaande mogelijkheden te 

optimaliseren en meer maatwerk te leveren.

Binnen de Ombudsman 
Metropool Amsterdam 
heeft Alice Sonne de 
portefeuille (dreigende) 
dakloosheid, Wonen en Ba-
sisregistraties onder zich. 
Ze ziet hoe mensen tussen 

wal en schip raken door knellende regelgeving. 
Ze adviseert gemeenten en rijksoverheid hoe 
dit te voorkomen in het individuele geval, maar 
ook bij de totstandkoming van beleid en pilots.

Meer weten? 
Neem contact op met Alice via  06 28 36 41 30 
of mail naar Preventiealliantieimpuls@radboudumc.nl  
of klik hier voor de website van de Preventie Alliantie.
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