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Deel 1 Aangifte van briefadres 

U wilt zich inschrijven op een briefadres. Daarvoor moeten twee formulieren worden ingevuld. Deel 1 door u 
zelf, deel 2 door degene die uw post ontvangt. Vul het formulier volledig in en onderteken het. Laat degene 
waarbij u een briefadres houdt (de briefadres-gever) deel 2 invullen en ondertekenen. 

Als het formulier niet volledig is ingevuld of als er stukken ontbreken wordt uw aanvraag niet in behandeling 
genomen. Aan de hand van de antwoorden kunnen wij beoordelen of u een briefadres kunt krijgen.

1. Vertrekt u naar het buitenland?

2. Hoe lang vertrekt u naar het buitenland?

3. Gegevens aangever (degene die briefadres wil hebben)

▫ Nee >

▫ Korter dan 8 maanden >

▫ 8 maanden of langer >

▫ Ja >

ga verder met vraag 3.  Vul het formulier zo volledig mogelijk in en laat de briefadresgever (degene 
waarbij u met een briefadres ingeschreven wil worden) de ‘Verklaring van toestemming’ invullen en 
ondertekenen.

Ga naar vraag 2.

U kunt een briefadres aanvragen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en 
laat de briefadresgever (degene waarbij u met een briefadres ingeschreven wil 
worden)  de ‘Verklaring toestemming briefadres’ invullen en ondertekenen. 
Wij vragen u wel bewijzen bij te voegen dat u niet langer dan 8 maanden naar 
het buitenland vertrekt.

Wanneer u 8 maanden of langer naar het buitenland vertrekt kunt u geen brief-
adres aanvragen.
U moet zich laten uitschrijven. Wanneer u blijft ingeschreven in Waalwijk kan 
dat nadelige gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld aangeslagen worden door 
de Belastingdienst, terwijl u in die tijd niet in Nederland woonde. 

  Thuis:      Mobiel: 

  

      Huisnummer:

Voor- en achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Burgerservicenummer:

Telefoon:

E-mailadres:

Voormalig adres:

Voormalige postcode en 
woonplaats:



2

4. Partner en kinderen die meeverhuizen

5. Hebt u momenteel een woon- of verblijfplaats?

 Datum: 

Adres:

 
Postcode:           Woonplaats:

Wanneer vertrekt u?:

▫ Nee >

▫ Ja >

Ga naar vraag 6.

Vul hieronder uw adresgegevens in.

1.  Achternaam + voorletters:

    Burgerservicenummer:                        Geboortedatum

2.  Achternaam +  voorletters:

    Burgerservicenummer:                       Geboortedatum

3.  Achternaam + voorletters:
  
  Burgerservicenummer:                      Geboortedatum 

4.  Achternaam +  voorletters:
  
  Burgerservicenummer:                       Geboortedatum

5. Achternaam + voorletters:        

 Burgerservicenummer:                       Geboortedatum
 

Is de aangifte van het briefadres naast voor u ook van toepassing op iemand anders? Vul hieronder dan de 
gegevens van uw partner en/of kinderen in. Let op: u kunt alleen aangifte doen voor uw geregistreerde part-
ner of gehuwde partner en (meerderjarige) kinderen. Is de aangifte voor het briefadres voor iemand anders 
die 18 jaar of ouder is? Bijvoorbeeld de vriend(in) met wie u ingeschreven staat maar geen geregistreerd 
partnerschap heeft? Dan moet hij/zij zelf dit formulier mee ondertekenen bij punt 9. 
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 Van    tot

 

Adres:

1ste Periode

Postcode en plaats:

Land:

 Van    tot

 

Adres:

2de  Periode

Postcode en plaats:

Land:

 Van    tot

 

Adres:

3de  Periode

Postcode en plaats:

Land:

 Van    tot

 

Adres:

4de  Periode

Postcode en plaats:

Land:

6. Waar verblijft u het komende half jaar?

7. Waarom wilt u een briefadres?

Geef hieronder een volledige omschrijving om welke reden u een briefadres wilt aanvragen.
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8. Op welk adres wilt u ingeschreven worden als briefadreshouder?

9. Verklaring en ondertekening aangever (degene die briefadres wil hebben)

De briefadresgever moet de ‘Verklaring toestemming briefadres’ invullen en ondertekenen. Ook moet de brief-
adresgever een kopie van zijn/haar geldige identiteitsbewijs meesturen.

Adres:

Postcode en plaats:

Naam briefadresgever:

Telefoon:  Thuis:     Mobiel:

Handtekening aangever:

  Datum en plaats:                Handtekening: 

Handtekening(en) overige meerderjarige personen die meeverhuizen. De aanvrager wordt hiermee ge-
machtigd aangifte te doen voor deze perso(o)n(en).

 Datum en plaats:                Handtekening: 

Het is mogelijk geheimhouding van uw  persoonsgegevens in de BRP aan te vragen. Door hieronder te  
tekenen, geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn. U moet dit formulier naar waarheid invullen, het is strafbaar 
als u onjuiste informatie over uw huidige verblijfplaats of over de reden waarom u een briefadres wilt aanvragen 
verstrekt. Bij valsheid in geschrifte of oplichting wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Om uw aangifte van briefadres in behandeling te kunnen nemen zijn de volgende documenten  
noodzakelijk.

1. Het volledig ingevulde en ondertekende aangifteformulier briefadres;
2. Kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf; 
3. Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de personen die het formulier mede hebben ondertekend bij  
    punt 9. 
4. Verklaring toestemming briefadres van de briefadresgever;
5. Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de briefadresgever.

De gemeente registreert uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Benieuwd welke instanties 
die gegevens gebruiken? Kijk op www.wiekrijgtmijngegevens.nl
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Publiekszaken gemeente Waalwijk 
Bezoekadres
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk
U vindt de bezoekersingang aan de Winterdijk
 
                        

Postadres  
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk 

In te vullen door medewerker gemeente:

Identiteit vastgesteld ja/nee

Adres gecontroleerd    ja/nee    (niet meer dan twee mensen met een briefadres op dit adres)

Briefadres deel 1 en deel 2 volledig ingevuld     ja/nee

Aangifte aangenomen door:   

Controle GBA-V  op:   door:

Ii01 verzonden op:   door:

Ib01 verwerkt op:    door:

Bevestiging              Bevestiging                       Bevestiging              

         

Aangever                 Hoofdbewoner                  Bijzondere woonvorm
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