Datum

Paraaf
Ingekomen balie/post
Li01 opgevraagd
Gemuteerd door
Controle door

Aangifte en verklaring briefadres

□Vestiging

□ Verhuizing binnen de gemeente

Naam:
Voornamen:
Geboortedatum/-plaats:
Sofi-/Burgerservicenummer (BSN):
Oud adres:
Postcode en woonplaats:
Gemeente:
Land:

□ nee

Achterblijvende personen:

□ja, t.w.

Briefadres:

Telefoonnummer:

Postcode / (woon)plaats:
Briefadres met ingang van:
Reden briefadres:

Wie van de volgende personen wonen reeds in deze gemeente?

□ echtgenote

□ kind(eren)

□ vader

□ moeder

Aangifte heeft mede betrekking op: (naam, voornamen en geboortedatum)

Sofi-/Burgerservicenummer (BSN)

1

______________________________________________________________________

2

______________________________________________________________________

3

______________________________________________________________________

Het invullen van dit aangifteformulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als een
overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoel in de Wet
basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete
van maximaal 325 euro. (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).
De aangifte is gedaan door: _________________________________________
Datum aangifte: ___________________________________________________
Handtekening

Persoonlijk inleveren bij de balie afdeling Publiekszaken van de Gemeente Vlissingen

Postadres: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen
Bezoekadres: Paul Krugerstraat 1, Vlissingen

Telefoon: (0118) 487000
Fax: (0118) 410218

www.vlissingen.nl

Verklaring instemming briefadres
Betreffende opname in de Basisregistratie Personen (BRP)

Ondergetekende,
Naam:
Voornamen:
Geboren op:
Telefoonnummer:
Hoofdbewoner van het perceel:

Verklaart er geen bezwaar tegen te hebben dat:

Naam:
Voornamen:
Geboren op:
Ingangsdatum BRIEFADRES:

Ingevolge artikel 2.45 van de Wet Basisregistratie Personen op het eerstgenoemde adres wordt
ingeschreven als briefadreshouder.

Reden briefadres:

Postadres: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen
Bezoekadres: Paul Krugerstraat 1, Vlissingen

Telefoon: (0118) 487000
Fax: (0118) 410218

www.vlissingen.nl

Ondergetekende verklaart tevens;
Bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld;
Ermee bekend te zijn dat:
• hij/zij verplicht is ervoor te zorgen dat de stukken, die bestemd zijn voor de persoon
die op het briefadres wordt ingeschreven, die persoon bereiken;
• hij/zij verplicht is om op verzoek van het gemeentebestuur, desverlangd in persoon,
ter zake van het briefadres de inlichtingen te verschaffen en de geschriften over
te leggen, die noodzakelijk zin voor de de bijhouding van de Basisregistratie Personen.
• Als er twijfel bestaat over het adres in de aangifte kan een onderzoek plaatsvinden. Hierbij kan
door de gemeente een huisbezoek worden afgelegd om zijn/haar feitelijk adres vast te stellen.
Indien deze verklaring geen juiste weergave is van de werkelijkheid riskeert u een bestuurlijke
boete.
Op grond van artikel 4.17b van de Wet basisregistratie personen kan het college van
burgemeester en wethouders een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro opleggen aan
degene met een woonadres in de gemeente die bewust toelaat dat een ander persoon met
datzelfde adres is ingeschreven, terwijl hij/zij weet dat dit onjuist is.

Plaats:

Datum:

Handtekening

Ter informatie
1 Verplicht tot aangifte zijn:
- betrokkene zelf;
- Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar.
Bevoegd tot aangifte zijn:
- de ouderen en zijn kind, indien beide hetzelfde adres voor elkaar;
- echtgenoten die hetzelfde adres hebben voor elkaar;
- elke minderjarige voor een persoon die hem schriftelijk gemachtigd heeft.
De handtekening van degene die gemachtigd wordt, moet altijd worden
Gelegaliseerd door middel van een geldig legitimatiebewijs verlangd.
2 Bij een briefadres moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd, waaruit
blijkt dat de hoofdbewoner akkoord gaat met deze aangifte en kennis heeft
genomen van de hieraan verbonden verplichtingen.
De handtekening van de hoofdbewoner moet altijd worden gelegaliseerd door
middel van een geldig legitimatiebewijs.

Postadres: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen
Bezoekadres: Paul Krugerstraat 1, Vlissingen

Telefoon: (0118) 487000
Fax: (0118) 410218

www.vlissingen.nl

