Gemeente Montfoort
Verzoek tot het in onderzoek stellen van adresgegevens:
Geslachtsnaam

:

Voornamen (voluit)

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoonnummer

Geslacht M/V

Geboorteplaats :

Woonplaats :
:

E-mailadres:

Verzoekt hierbij tot het in onderzoek stellen van de adresgegevens van de volgende persoon:
Geslachtsnaam

:

Geslacht M/V

Voornamen (voluit)

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats :

Telefoonnummer

:

E-mailadres:

Deze persoon staat op dit moment nog ingeschreven op bovengenoemd adres, dit is echter niet correct, omdat
Hij / zij vanaf
:
(S.V.P. aankruisen wat van toepassing is)
0

woonachtig is op het adres:

Nieuw adres

:

Postcode

:

0

met onbekende bestemming is vertrokken;

0

is vertrokken naar het buitenland :

Nieuw adres

Woonplaats :

:

Woonplaats van emigratie :
Land van emigratie

:

Hoeveel mensen wonen er nu op dit adres:
Datum

:

Plaats:

Handtekening aangever:

Van alle personen dient een kopie van het legitimatiebewijs te worden bijgevoegd
De gemeente heeft op grond van wettelijke bepalingen geen mogelijkheid om betrokkene direct van uw adres uit te schrijven.
Uitschrijving kan alleen als betrokkene zelf aangifte doet van adreswijziging of nadat door de gemeente een onderzoek naar een
nieuw adres is afgerond. Een dergelijk onderzoek kan enkele maanden in beslag nemen.
Op basis van uw verklaring wordt wel in de Basisregistratie Personen (BRP) een aantekening geplaatst dat het adres van de
door u opgegeven persoon in onderzoek is. In het kader van het onderzoek is het mogelijk dat u meerdere keren poststukken
ontvangt gericht aan de door u opgegeven persoon. Alle poststukken voor de opgegeven persoon, kunt u terug sturen en retour
afzender op de envelop vermelden. Hiermee geeft u ook aan dat de persoon niet meer woonachtig is op uw adres.
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Gemeente Montfoort
Het feit dat er ten onrechte een persoon op uw adres staat ingeschreven staat 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 en hun dan te wijzen op het feit dat de
gezochte persoon niet meer op uw adres woonachtig is en dat dit feit door de gemeente in onderzoek is genomen. Mocht u
alsnog nadere informatie verkrijgen over het nieuwe adres van betrokkene verzoeken wij u deze informatie aan ons door te
geven.
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).
Bij valsheid in geschrifte doet de gemeente aangifte bij de politie.
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