ivinden
Publiekszaken
Frontoffice
Stadskantoor
Lübeckplein 2
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Telefoon 14038
www.zwolle.nl

Aangifte van adreswijziging
Dit formulier kunt u gebruiken bij verhuizing binnen Zwolle, bij verhuizing vanuit een andere
Nederlandse gemeente naar Zwolle of bij vertrek naar het buitenland. Wanneer u over een DigiD
inlogcode beschikt, dan raden wij u aan om uw verhuizing digitaal door te geven via de internetpagina
van de gemeente Zwolle (www.zwolle.nl).
(achter)Naam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Nr. identiteitsdocument

-

-

Oud adres
Postcode

te

Nieuw adres
Postcode

te

Datum verhuizing
(wanneer van toepassing) Inwonend bij
Aantal bewoners op het nieuwe adres na uw verhuizing
Telefoonnummer
E-mailadres
Hieronder kunt u invullen welke gezinsleden meeverhuizen van het oude naar het nieuwe adres (samenwonende partners
moeten dit formulier beiden ondertekenen).
1.
2.
3.
4.

geboren op
geboren op
geboren op
geboren op

-

-

Deze aangifte is gedaan door
Datum
Handtekening(en)
Handtekening van de hoofdbewoner
ter bevestiging inwoning betrokkene(n)
Burgerservicenummer hoofdbewoner
Nr. identiteitsdocument hoofdbewoner

z.o.z.

U kunt dit formulier toezenden naar:
Gemeente Zwolle
Afdeling Publiekszaken
Frontoffice
Postbus 10007
8000 GA te Zwolle
Ruimte voor extra gegevens of opmerkingen :

Bestuurlijke boete
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 (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).
Wie kan aangifte van verhuizing doen?
Aangifte van verhuizing binnen Nederland kan worden gedaan door:
- uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
- door een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
- samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar;
- samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar;
- de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
- iedere andere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is voor het doorgeven van de verhuizing (hierbij is het nodig dat u
de machtiging en het kopie van het legitimatiebewijs van de machtiginggever meezendt bij uw aangifte).
Verwerking
Wanneer u een DigiD inlogcode heeft, dan kunt u op de internetpagina mijn.overheid.nl controleren of uw verhuizing correct
is verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Houdt u er daarbij rekening mee dat het enige dagen kan duren voordat
uw verhuizing doorgevoerd is, met name wanneer u uit een andere gemeente verhuist.
Geen terugwerkende kracht
Wanneer een adreswijziging niet binnen de wettelijke termijn van uiterlijk 5 dagen na de feitelijke verhuisdatum is
doorgegeven, is het in de BRP niet mogelijk om een adreswijziging met terugwerkende kracht te registreren. Volgens artikel
2.20 lid 3 van de Wet BRP moeten wij dan de ontvangstdatum van de aangifte als verhuisdatum registreren.
Vertrek naar het buitenland
U bent verplicht om aangifte van vertrek naar het buitenland te doen wanneer u verwacht dat u het komende jaar tenminste
acht maanden buiten Nederland zult verblijven. Dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn.
Wanneer niet alle bewoners van het adres in Zwolle emigreren, moeten alle personen die wel vertrekken in persoon aan de
balie aangifte van vertrek naar het buitenland doen.
Briefadres
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om in de BRP geregistreerd te worden op een briefadres in plaats van een
woonadres. Meer informatie hierover is te vinden op www.zwolle.nl.

