Deel 1: Aangifteformulier briefadres
U wilt zich op een briefadres laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) van de
gemeente Middelburg. Vul onderstaande vragen in en stuur eventuele bewijsstukken mee.
De gemeente kan zo beter beoordelen of u kunt worden ingeschreven op een briefadres.
Dit voorkomt vertraging van uw aanvraag.

Gegevens aanvrager:
Naam:………………………………………………………………………………………………….............
Voornamen:……………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………….
Burgerservicenummer (BSN):………………………………………………………………………………..
Oud adres:……………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:…………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:…………………………… Emailadres:………………………………………………..

Voor wie doet u nog meer aangifte voor een briefadres?
Naam

Voornaam

Geboortedatum

Burgerservicenummer

1.

Welk adres wilt u als briefadres?

Adres: ………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………………………
Briefadres met ingang van:…………………………………………………………………………………

2.

Kruis aan wat de reden is voor een briefadres?
O

U woont in een instelling waar u zich niet kunt of wegens privacy redenen niet wilt
inschrijven
Naam en adres instelling:…………………………………………………………………………..
Ga verder naar vraag 8

O
O

Geen vast woonadres vanwege dak-of thuisloosheid  ga verder naar vraag 3
Geen vast woonadres vanwege korte overbrugging tussen twee woonadressen (maximaal
6 maanden)  ga verder naar vraag 4
Geen vast woonadres vanwege de uitoefening van een ambulant beroep  ga verder
naar vraag 5
Geen vast woonadres vanwege het varen aan boord van een schip  ga verder naar
vraag 6
Geen vast woonadres vanwege kort verblijf in het buitenland (maximaal 8 maanden) ga
verder naar vraag 7

O
O
O

3.

Wat is de reden van dak- of
thuisloosheid:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………......
Waar gaat u de komende drie maanden overnachten?

Adres

Periode vanaf

Periode tot

Relatie tot persoon
die hier woont

Bent u op zoek naar woonruimte?
O Nee, waarom niet?
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

O Ja, voeg bewijsstukken bij: inschrijving voor een woning en reacties op woningen
Waar bewaart u uw persoonlijke spullen?
Adres:…………………………………………………………………………………………………


4.

Ga nu verder naar vraag 8

U heeft geen vast woonadres vanwege korte (max. 6 maanden) overbrugging tussen
twee woningen
Wat is de reden hiervan:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Welk adres gaat u de komende 6 maanden verblijven:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Stuur bewijsstukken mee zoals een kopie van uw huur- of koopcontract


5.

Ga nu verder naar vraag 8

U heeft geen vast woonadres vanwege de uitoefening van een ambulant beroep
Wat is het beroep en voor welk bedrijf
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 Ga nu verder naar vraag 8

6.

U heeft geen vast woonadres omdat u aan boord vaart van een schip dat zijn
thuishaven in Nederland heeft en waarbij de reis niet langer duurt dan twee jaar
Wat is de naam van het schip en het bedrijf waar u eventueel in dienst bent?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Ga nu verder naar vraag 8

7.

U heeft geen vast woonadres omdat u kort (minder 8 maanden) in het buitenland
verblijft
Hoe lang gaat u in het buitenland verblijven?.........................................................................
Wat is uw adres in het buitenland en de reden dat u in het buitenland verblijft?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

8.

Let op:
Uw aangifte is pas compleet wanneer u de onderstaande documenten volledig heeft
ingevuld:
 Deel 1: het aangifteformulier briefadres en een kopie van uw identiteitsbewijs
 Deel 2: het formulier toestemming briefadresgever en een kopie van zijn/haar
identiteitsbewijs.

U verklaart dat de bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en er mee bekend te zijn
dat:
 U verplicht bent om op verzoek van het gemeentebestuur, eventueel in persoon, de
inlichtingen te verschaffen over het briefadres en de geschriften te overleggen die
noodzakelijk zijn voor 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 uw feitelijke adres
vast te stellen.
Na invulling en ondertekening kunt u de formulieren opsturen naar: Gemeente Middelburg,
afdeling Publiekszaken, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Datum aangifte:……………………………… Plaats:……………………………………………………

Handtekening:…………………………………

