
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzoek in onderzoek stellen                           
 
Ondergetekende,  
 

1. Persoonsgegevens 

 
(Geslachts)naam + voorletters  :_________________________________________________M/V 
 

 
Adres     :___________________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats   :___________________________________________________ 
  
BSN (Burgerservicenummer)  :___________________________________________________ 
 
Telefoonnummer (overdag)  :___________________________________________________ 
 

2. Verklaring 

Verzoekt hierbij tot het in onderzoek stellen van de adresgegevens van:  
 
*invullen indien bekend 
 
(Geslachts)naam + voorletters* :_________________________________________________M/V 
 

 
Adres*     :___________________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats*   :___________________________________________________ 
  
Geboortedatum*   :___________________________________________________ 
 
Telefoonnummer*   :___________________________________________________ 
 
E-mail*     :___________________________________________________ 
 
Die op dit moment nog staat ingeschreven op bovengenoemd adres.  
Dit is echter niet terecht om de volgende reden: 
 

0 Persoon is met onbekende bestemming vertrokken op   :______________ 
 
0 Persoon is vertrokken naar een ander adres op   :______________ 
 
0 Persoon is vertrokken naar het buitenland (land aangeven) op  :______________ 
 
0 Andere reden, namelijk :___________________________________________________ 
 

 
3. Ondertekening 
 
 
Plaats  :_________________________________________________________ 
 
 
Datum  :_________________________________________________________ 
 
 
Handtekening :_________________________________________________________ 
 

IBZ            WZ8002 

 



 
 
 
Stuur dit formulier inclusief een kopie van uw legitimatiebewijs op naar: 
Gemeente Asten 
Postbus 290 
5720 AG  ASTEN 
 
Ter info: 
 
De gemeente Asten heeft op grond van wettelijke bepalingen geen mogelijkheid om direct de genoemde 
bewoner van uw adres uit te schrijven. Uitschrijving kan alleen als de vorige bewoner zelf aangifte doet van 
adreswijziging of nadat door de afdeling publiekszaken een onderzoek naar een nieuw adres is afgerond. 
Op basis van uw aangifte is met ingang van heden wel in de basisregistratie personen (BRP) een aantekening 
geplaatst dat het adres van de door u aangegeven bewoner in onderzoek is. In het kader van dit onderzoek is 
het mogelijk dat u één of meer keren poststukken ontvangt gericht aan de door u in onderzoek gestelde 
persoon. Het feit dat er ten onrechte een persoon of personen op uw adres staan ingeschreven kan vervelende 
gevolgen hebben. U zou bijvoorbeeld benaderd kunnen worden door een instantie wegens het innen van een 
vordering of iets dergelijks. Wij raden u dringend aan om in een dergelijk geval contact op te nemen met de 
betreffende instantie. U kunt hen dan wijzen op het feit dat de gezochte persoon niet meer op uw adres 
woonachtig is en dat dit feit in onderzoek is genomen door Publiekszaken. 
 
Mocht u alsnog nadere informatie verkrijgen over het nieuwe adres van bovengenoemde bewoner(s) dan 
verzoek ik u deze informatie aan ons door te geven. Dit kan telefonisch via nummer 0493 671 212. 


