Aangifte van
0 vestiging
0 verhuizing binnen de gemeente
0 vertrek naar het buitenland, land en tijdsduur:

door gem.
in te vullen

↓

Bij de aangifte kopie
legitimatiebewijs
bijvoegen

1.

land:

Datum ontvangst
aangifte:

tijdsduur:
Aangifte aangenomen
op/door:

persoonsgegevens

burgerservicenummer
naam

Controle GBA-V
op/door:

voornamen
Controle
woonbestemming
op/door:

geboortedatum en -plaats
datum verhuizing

2.

gegevens oud adres

Bericht Ii01 verzonden
op/door:

straat en huisnummer
postcode en woonplaats

Ontvangst Ib01
op/door:

Achterblijvende personen
0 nee 0 ja, te weten

Mutatie
binnenverhuizing
aangebracht op/door:

3.

gegevens nieuw adres

straat en huisnummer

Mutatie gecontroleerd
op/door :

postcode en woonplaats
Nieuw pand:
Ja/nee

telefoonnummer
e-mailadres
Woning mantelzorg

Ja/nee

Indien ja, mail naar
BW en ODBN

Totaal aantal personen woonachtig op het nieuwe adres (inclusief uzelf) ________
wijze van bewoning:
0 huurder of medehuurder
0 eigenaar of mede-eigenaar
0 recreatiewoning

0 inwonen (bij iemand/instelling)
0 samenwonend

* zie ook punt 2 van de toelichting en de verklaring van medebewoner(s)
De aangifte heeft tevens betrekking op: (z.o.z.)

Mee verhuisd zijn:
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BSN

naam

voornaam +voorletters

geboortedatum

Handtekening aangever:

Indien aangifte wordt gedaan in hoedanigheid van voogd(es), verzorg(st)er, zoon, dochter, curator of schriftelijke
gemachtigde: naam, voorletters en hoedanigheid vermelden. Indien de aangifte wordt gedaan door de
echtgeno(o)t(e) , door de geregistreerde partner of door de vader/moeder: alleen hoedanigheid vermelden.
Naam en voorletters
Hoedanigheid

Toelichting
1.

2.

Verplicht tot aangifte zijn: de betrokkene zelf; ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar.
Bevoegd tot aangifte zijn:

de ouder en zijn/haar meerderjarig kind, indien beiden hetzelfde woonadres hebben, voor
elkaar;

de echtgenoten dan wel geregistreerde partners, die hetzelfde woonadres hebben, voor
elkaar;

elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft.
De handtekening van degene die gemachtigd wordt, moet altijd worden gelegaliseerd door middel van
een geldig legitimatiebewijs. Ook van de aanvrager wordt een legitimatiebewijs verlangd.
Bij inwoning of samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt dat de
medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van deze aangifte. De handtekening van de medebewoner(s)
moet altijd worden gelegaliseerd door middel van een geldig legitimatiebewijs .

Ingevolge artikel 3.21, lid 1 van de wet Basisregistratie Personen (BRP) kunt u een verzoek tot
verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens indienen. Het formulier kunt u verkrijgen bij de
centrale publieksbalie of downloaden via onze website.

Verklaring medebewoner(s) in verband met inwoning of samenwoning
naam
voornamen
adres

verklaart/verklaren bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens van de in rubriek 1/3 vermelde persoon/personen op het reeds door hem/haar/hun bewoonde
adres
plaats/datum
handtekening(en)
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