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Aangifte van een adreswijziging 
 

1. Persoonsgegevens 

voorna(a)m(en) en naam :________________________________________________________________ m/v* 

burgerservicenummer (BSN) : ____________________________ geboortedatum : ______-______-__________ 

verhuisdatum : _________-________-_________ geboorteplaats : _______________________ 

telefoon : ____________________________ e-mailadres : _______________________ 

 
2. Oud adres 

straatnaam : ____________________________ huisnummer  : _________ toevoeging: ____ 

postcode en plaats : ____________________________ gemeente  : _______________________ 

Blijven er nog huidige medebewoners op het oude adres wonen?   nee     ja, aantal personen: ____ 

 
3. Nieuw adres (postbus is niet toegestaan) 

straatnaam : ____________________________ huisnummer  : _________ toevoeging: ____ 

postcode en plaats : _____________________________________________________________________ 

Bent u hoofdbewoner op het nieuwe adres?                                      ja      nee (dan achterzijde ook invullen) 

 
4. De volgende personen verhuizen mee van het oude naar het nieuwe adres2: 

voorna(a)m(en) en naam  burgerservicenummer (BSN) geboortedatum  

1. _______________________________________ ______________________ _____-_____-_______ m/v* 

2. _______________________________________ ______________________ _____-_____-_______ m/v* 

3. _______________________________________ ______________________ _____-_____-_______ m/v* 

4. _______________________________________ ______________________ _____-_____-_______ m/v* 

5. _______________________________________ ______________________ _____-_____-_______ m/v* 

6. _______________________________________ ______________________ _____-_____-_______ m/v* 

 
Totaal aantal personen dat na uw verhuizing op het nieuwe adres woont :  _________ personen 
 

5. Ondertekening 
Kloppen de gegevens op dit formulier niet met de werkelijkheid? Dan riskeert u een bestuurlijke boete. U riskeert de boete als 
u opzettelijk verkeerde informatie geeft over uw adres. De gemeente kan dan aangifte doen bij de politie. Is er twijfel over 
uw werkelijke adres? Dan starten wij een adresonderzoek. 
Door dit formulier te ondertekenen verklaart u alle vragen eerlijk en volledig te hebben beantwoord. 
 

 Let op!! Als u  en uw partner alleen bij de notaris een samenlevingscontract hebben afgesloten, ondertekenen jullie allebei. 
 
datum: _________________________________________ plaats: ________________________________________ 
 

¹) handtekening aangever:   ²) handtekeningen van alle meerderjarige personen die 
       bij 4 zijn genoemd: 
 
 
 

 

 
 
 

6. Vergeet u niet de bijlagen mee te sturen? 
 

In geval van zelfstandig wonen 
1. Een kopie van het paspoort, ID-kaart of rijbewijs (ook de achterkant) van alle personen die dit formulier ondertekenen. 
2. Een kopie van het koop- of huurcontract of een bewijs van het kadaster dat de nieuwe woning op uw naam staat  

(dit geldt ook voor bewoners van studentenhuizen). 
 

In geval van bij iemand inwonen (denk hierbij aan gaan samenwonen of weer bij de ouders gaan wonen na een studie) 
1. Een kopie van het paspoort, ID-kaart of rijbewijs (ook de achterkant) van alle personen die dit formulier ondertekenen. 
2. Een verklaring van de hoofdbewoner van het nieuwe adres, hij of zij kan de achterkant van dit formulier invullen. 
3. Een kopie van het paspoort, ID-kaart of rijbewijs (ook de achterkant) van de hoofdbewoner van het nieuwe adres. 

 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

Door de gemeente in te vullen 

Datum ontvangst : _______________________________  Datum opneming : _________________ 

Mutatie binnenverhuizing : _______________________________ 

Ii01-bericht : _______________________________   Null-bericht ontvangen : ja/nee 

Adresbevestiging : _______________________________ Welkomstpakket : _________________ 



 

 

 
Toelichting 
U geeft uw nieuwe adres door aan de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u gaat wonen. U wordt dan automatisch 
uitgeschreven bij uw vorige woongemeente. Denkt u aan een geldig legitimatiebewijs als u dit formulier persoonlijk inlevert. 
 
Verhuizen naar het buitenland 
Dit formulier is niet geschikt voor het doorgeven van een verhuizing naar het buitenland. Vertrekt u naar het buitenland? U 
moet zich dan persoonlijk melden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waaruit u vertrekt. 
 
Voor wie kunt u nog meer de verhuizing doorgeven? 

 Uw kinderen die van hetzelfde huidige adres naar hetzelfde nieuwe adres verhuizen 
 Uw echtgeno(o)t(e) die van hetzelfde huidige adres naar hetzelfde nieuwe adres verhuist 
 Uw geregistreerde partner die van hetzelfde huidige adres naar hetzelfde nieuwe adres verhuist 
 Uw ouder(s) die van hetzelfde huidige adres naar hetzelfde nieuwe adres verhuist/verhuizen  

 
Let op! Heeft u een samenlevingscontract bij de notaris op laten stellen of wonen jullie samen? Dan kunt u niet voor elkaar de 
verhuizing regelen. Uw vriend of vriendin moet zelf dit formulier ondertekenen.  
 
Let op! Wonen jullie nu op andere adressen en gaan jullie samenwonen? Uw vriend of vriendin moet een eigen formulier 
invullen. 
 
Datum van adreswijziging 
Dit formulier moet inclusief de bijlagen uiterlijk op de 5e dag na uw verhuisdatum door de gemeente zijn ontvangen. Is uw 
verhuisdatum langer dan 5 dagen geleden? Wij kunnen uw verhuizing dan niet meer per die datum verwerken, de officiële 
datum van adreswijziging is dan de datum van ontvangst door de gemeente. Een uitzondering kan volgens de Algemene 
termijnenwet alleen plaatsvinden wanneer de 5e dag na de verhuizing in het weekend of op een erkende feestdag is. 
 
Wetgeving 
In artikelen 2.38 en 2.39 van de Wet basisregistratie personen staat dat het doorgeven van uw verhuizing aan de gemeente 
een wettelijke verplichting is. Daarmee draagt u bij aan een juiste registratie van haar inwoners. U heeft zelf ook voordeel bij 

een goede inschrijving. Onjuiste inschrijving kan het gevolg hebben dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde rechten.  

 
Geheimhouding 
Wilt u niet dat uw persoonsgegevens aan bepaalde instellingen worden verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om uw 
persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan instellingen die ze nodig 
hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. U hoeft bij dit verzoek geen reden op te geven voor de geheimhouding. 
 

Verklaring van inwoning 
Ondergetekende geeft met het ondertekenen hiervan toestemming tot inwoning van de personen op de eerste pagina.  
 

Gegevens toestemminggever (huidige bewoner) 
voorna(a)m(en) en naam : ______________________________________________________ m/v* 

burgerservicenummer (BSN) : _______________________  

geboortedatum : _______________________ geboorteplaats  : ____________________ 

telefoonnummer : _______________________ e-mailadres  : ____________________ 

straatnaam en huisnummer : _______________________________________________________________ 

postcode en plaats  : _______________________________________________________________ 
 

 

Wat is uw relatie tot de personen die op uw adres komen wonen? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Waarom komen de personen op uw adres wonen? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Ondertekening 
datum : _______________________ plaats  : ____________________ 

handtekening  :  

 
 

Mee te zenden bijlagen 
Een kopie van het paspoort, ID-kaart of rijbewijs (ook de achterkant) van de toestemminggever.  
 
 

Ruimte voor extra gegevens 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 


