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Aangifte  verhuizing                          
 
 

1. Persoonsgegevens 

 

Achternaam (eigen naam) _____________________________________________________  M/V 
 

Voornamen (voluit)  _____________________________________________________________ 
 

Geboortedatum   ________________________ Geboorteplaats_________________________ 
 

BSN (Burgerservicenummer) _____________________________________________________________ 
 

Telefoonnummer (overdag) ________________________ E-mailadres___________________________ 
 

 

2. Oud adres 

 

Straat + huisnummer  _____________________________________________________________ 
 

Postcode   __________________Woonplaats ______________________________ 

Blijven een of meerdere van de huidige bewoners op het oude adres wonen? □ ja | □ nee 

 

3. Nieuw adres 

 

Straat + huisnummer  _____________________________________________________________ 
 

Postcode   __________________Woonplaats ______________________________ 

 

Datum verhuizing  ______________________________ 
 

 

4.  Wie verhuizen mee naar het nieuwe adres? 

 

Hoeveel personen wonen er inclusief uzelf op het nieuwe adres? ______________________________ 
 

Meeverhuisd; echtgeno(o)t(e), kind(eren) 

Achternaam (eigen naam) Voornaam (voluit)  Burgerservicenummer        M/V 
 

_______________________ ______________________ _______________________    __________ 
 

_______________________ ______________________ _______________________ __________ 
 

_______________________ ______________________ _______________________ __________ 
 

_______________________ ______________________ _______________________ __________ 
 

Meeverhuisd; partner* 
 

_______________________ ______________________ _______________________ __________ 

* Partner moet de aangifte mede ondertekenen  
 

 

Ondertekening           
 

Plaats    _______________________  Datum  ______________________________ 
 

 

Handtekening aangever*  ____________________________________________________________ 

 

 

Handtekening partner*  ____________________________________________________________ 

 

* Let op: Legitimatiebewijs meenemen of een kopie hiervan bijvoegen.  
 

 



 

 

 

 

 

Verklaring hoofdbewoner/samenwoning/eigenaar      
 

 

Onderstaande alleen invullen indien het van toepassing is: 

 

 Verklaring hoofdbewoner      

 Verklaring samenwoning       

 Verklaring eigenaar 
 

Ondergetekende,  

 

Achternaam (eigen naam) _________________________________________________________  M/V 
 

Voornamen (voluit)  _____________________________________________________________ 
 

Geboortedatum   ________________________ Geboorteplaats_________________________ 
 

BSN (Burgerservicenummer) _____________________________________________________________ 
 

Telefoonnummer (overdag) ________________________ E-mailadres___________________________ 

 

Ik geef hierbij toestemming tot inwoning/samenwoning en verklaar dat alle op deze verhuisaangifte 

vermelde personen op dit adres woonachtig zijn met ingang van datum: ____________________________ 

 

Verklaart tevens dat hij/zij het college van B&W zo spoedig mogelijk meedeelt als de woonsituatie van 

bovenstaand persoon wijzigt en betrokkene daarvan geen aangifte doet.  

 

Ondertekening door hoofdbewoner/eigenaar: 

 

Als er twijfel is over het feitelijke adres van de nieuwe bewoner kan er een onderzoek plaatsvinden. Hierbij 

kan een huisbezoek worden afgelegd om zijn/haar feitelijke adres vast te stellen. Indien deze verklaring 

geen juiste weergave is van de werkelijkheid riskeert u een bestuurlijke boete. Dit kan ook het geval zijn als 

betrokkene niet langer op uw adres woont, betrokkene daarvan geen aangifte doet en u dit niet tijdig heeft 

doorgegeven aan het college van B&W. 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 

woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is.  

 

Plaats    _______________________  Datum  ______________________________ 

 

 

Handtekening hoofdbewoner/eigenaar ______________________________________________________ 

 

Let op: Bij het inleveren van deze verklaring moet een kopie van de legitimatie van de 

eigenaar/hoofdbewoner worden bijgevoegd.  

 
Noot: 1: Een onvolledige aangifte wordt niet in behandeling genomen. 

2: Het invullen van dit aangifteformulier met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van de 
verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens 
beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal €325 euro (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen) 

 3: Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.  

 4: U heeft in bepaalde gevallen het recht om verstrekking van gegevens over u aan derden tegen te gaan.  
U kunt daartoe schriftelijk verzoeken dat op uw persoonslijst een aantekening wordt gesteld omtrent beperking 
van de verstrekking van gegevens over u aan derden. (De zogenaamde verstrekkingsbeperking.)  

 

Doe de check:       Formulier en bijlagen versturen naar: 

 

 alles compleet ingevuld?      

 ondertekend?      Gemeente Asten 

 kopie legitimatiebewijs bijgevoegd?   Team Burgerzaken 

 verklaring hoofdbewoner ingevuld?   Postbus 290 

 kopie legitimatiebewijs hoofdbewoner bijgevoegd? 5720 AG  ASTEN 

 



 

 

 

 

Hulp bij het invullen van de aangifte van verhuizing   

 

Welke bijlagen moet u meesturen? 

 

Legitimatiebewijs Altijd kopie geldig legitimatiebewijs bijvoegen! 

Geaccepteerd worden: paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, identiteitsbewijs vreemdeling 

 

Welke situatie is van toepassing? 

Bent u hoofdbewoner op het   ja 

nieuwe adres?    nee, dan ook verklaring hoofdbewoner in laten vullen 

 

Bent u alleenwonend op het   ja 

nieuwe adres?    nee, dan ook verklaring hoofdbewoner laten invullen 

 

Bent u samenwonend op het  ja, dan ook verklaring hoofdbewoner laten invullen 

nieuwe adres?    nee 

 

Bent u inwonend op het   ja, dan ook verklaring hoofdbewoner laten invullen 

nieuwe adres?    nee 

 

Indien nodig, zullen er aanvullende stukken worden gevraagd.  

 

Wie mag de verhuizing doorgeven? 

Het doorgeven van een verhuizing aan de gemeente is wettelijk verplicht, voor:  

� Ieder die 18 jaar of ouder is; 

� Ouder/voogd/verzorger van een minderjarige jonger dan 16 jaar; 

� Ouder/voogd/verzorger van een minderjarige in de leeftijd van 16-18 jaar, als deze minderjarige 

niet zelf aangifte doet.  

� Curator van iemand die onder curatele gesteld is.  

 

Wie mag een adreswijziging doorgeven? Bevoegd tot aangifte zijn: 

� Ouder, echtgeno(o)t(e) en meerderjarig kind voor elkaar wanneer zij hetzelfde adres hebben;  

� Een meerderjarig persoon die door de verhuizende persoon schriftelijk is gemachtigd; 

� Een minderjarige vanaf de leeftijd van 16 jaar; 

� Het hoofd van een instelling van een gezondheidszorg als de in de instelling verblijvende 

persoon wegens gezondheidsredenen zelf niet in staat is om aangifte te doen of niet in staat is 

iemand daarvoor te machtigen. Dat kan overigens ook gebeuren door bloed- of aanverwanten 

tot en met de tweede graad, echter wel inclusief een schriftelijke verklaring van het hoofd van 

de instelling. 

 

� Op dit formulier kunt u aangeven of u alleen verhuist of met andere gezinsleden.  

� Overige meerderjarige personen dienen ieder een aparte verhuisaangifte in te vullen.  

� De persoon die dit formulier ondertekend moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs 

meesturen.  

� Het is belangrijk om het formulier volledig en zorgvuldig in te vullen. Een onvolledige aangifte 

kan niet worden verwerkt. Dat betekent dat er van een latere verhuisdatum sprake kan zijn.  

� U kunt dit formulier niet gebruiken voor emigratie (verhuizing naar buitenland of een 

briefadres).  

 

Geheimhouding persoonsgegevens 

U kunt ook geheimhouding van uw persoonsgegevens bij ons aanvragen. Het formulier daarvoor kunt u 

verkrijgen bij het KCC (KlantContactCentrum). 

 

Procedure 

U kunt het formulier met bijbehorende bijlage(n) toesturen per e-mail naar: kcc@asten.nl of per post naar: 

Gemeente Asten, t.a.v. Team Burgerzaken, Postbus 290, 5720 AG  ASTEN.  

 

Vragen?  

Neem contact op met een medewerker van het KCC via kcc@asten.nl of per telefoon: (0493) 671 212 
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