Gemeente Montfoort
Aangifte van Briefadres
Geslachtsnaam

:

Geslacht M/V

Voornamen (voluit)

:

Geboortedatum

:

Oude adres

:

Postcode

:

Nieuw BRIEFadres

:

Postcode

:

Woonplaats :

Datum verhuizing

:

Telefoonnummer :

E-mailadres

:

Geboorteplaats :

Woonplaats :

Deze aangifte voor briefadres geldt voor de volgende gezinsleden:
Het betreft hier uw echtgeno(o)t(e) of bij de burgerlijke stand geregistreerd partner en eigen kinderen.
Naam

Voorletter(s)

Geboren op

te

Geslacht M/V

Een briefadres is een adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe
grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken. Aan de hand van een
vragenlijst (deze treft u aan op blz. 2) beoordeelt het gemeentebestuur of u in aanmerking komt voor een briefadres. Vandaar dat
het belangrijk is, dat u deze vragenlijst volledig invult.
Op grond van de wet Basisregistratie Personen (BRP) dient in de aangifte van een briefadres de redenen voor de aangifte van
een briefadres te worden medegedeeld. Bij de aangifte dient een schriftelijke toestemmingsverklaring te worden gevoegd van
degene bij wie het briefadres wordt gehouden. Deze verklaring treft u aan bij dit formulier (blz. 4 en 5). Degene bij wie het
briefadres wordt gehouden, is verplicht om op verzoek van het gemeentebestuur, desverlangd in persoon, ter zake van het
briefadres de inlichtingen te geven en de geschriften over te leggen die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de
basisregistratie.

Datum aangifte

:

Handtekening aangever

:

Plaats:

Van alle personen dient een kopie van het legitimatiebewijs te worden bijgevoegd.
Wanneer beide ouders het gezamenlijk gezag over het/de kind(eren) heeft/hebben en 1 ouder wordt met het/de kind(eren)
ingeschreven op het briefadres, dan dient de andere ouder of gezaghouder hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Dit moet u
doen door de bladzijde 3 (toestemmingsverklaring van andere ouder of gezaghouder) in te laten vullen door de andere ouder
of gezaghouder. In de Basisregistratie Personen (BRP) is het mogelijk een aantekening geheimhouding te laten plaatsen, zodat
uw gegevens niet zonder meer aan derden kunnen worden verstrekt.
Het niet compleet invullen van dit aangifteformulier of invullen 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).
ZOZ
Aangenomen door

:

Datum :
1
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Gemeente Montfoort
Vragenlijst aanvrager briefadres
1.

Heeft u een vast woon- en verblijfplaats
0

Ja
Mijn woonadres :
Postcode

0

:

Woonplaats :

Nee

2.

Wat is de reden voor de aanvraag van uw briefadres?

3.

Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende 3 maanden

Adres:

4.

Vanaf (datum):

Op welk adres wilt u uw briefadres hebben?

Briefadres

:

Postcode

:

5.

*
*
*

Tot (datum):

Woonplaats :

Vertrekt u naar het buitenland?
0

Ja, ik vertrek voor een periode van
maanden/jaren naar het buitenland.
(Inschrijving in de BRP, terwijl u in het buitenland woont, kan nadelige gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld
aangeslagen worden voor bepaalde belastingen)

0

Nee

Wanneer u in aanmerking komt voor een briefadres is dit in eerste instantie voor 3 maanden. Na deze 3 maanden moet
er opnieuw aangetoond worden of u nog voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een briefadres.
Als u geen geldige reden heeft voor het aanvragen van een briefadres wordt uw verzoek afgewezen.
Het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot aangifte bij de politie.

Datum:

Plaats:

Handtekening aangever:
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Gemeente Montfoort
Toestemmingsverklaring van andere ouder of gezaghouder:
Naam ouder of gezaghouder

:

Voornamen (voluit)

:

Geboortedatum

:

Geslacht M/V

Geboorteplaats :

Verklaart bekend te zijn en in te stemmen met de verhuizing van zijn of haar kind(eren) met de andere ouder of gezaghouder.
Naam kind 1

:

Naam kind 2

:

Voorletters

:

Voorletters

:

Geboortedatum :

Geboortedatum :

Geboorteplaats

:

Geboorteplaats

:

Naam kind 3

:

Naam kind 4

:

Voorletters

:

Voorletters

:

Geboortedatum :

Geboortedatum :

Geboorteplaats

:

Geboorteplaats

Adres

:

Datum

:

Handtekening

:

:

Van alle betrokkenen dient een kopie van het legitimatiebewijs te worden bijgevoegd
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Gemeente Montfoort
Toestemmingsverklaring en vragenlijst hoofdbewoner als briefadresgever
1.

Gegevens hoofdbewoner :

Voorletter(s) en geslachtsnaam

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

2.

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Woonplaats :

Geslacht M/V
Geboorteplaats :

Heeft de aanvrager een vaste woon- en verblijfplaats?
0

0
4.

Geboorteplaats :

Gegevens aanvrager van het briefadres:

Voorletter(s) en geslachtsnaam

3.

Geslacht M/V

Ja
Zijn/haar woonadres

:

Postcode

:

Woonplaats :

Nee

Weet u op welk(e) adres(sen) de aangever verblijft de komende 3 maanden?

Adres:

5.

Vanaf (datum):

Tot (datum):

Wat is de reden voor het aanvragen van het briefadres op uw adres?
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Gemeente Montfoort
Vervolg toestemmingsverklaring en vragenlijst hoofdbewoner
6.

Op welke wijze houdt u contact met de aanvrager?

7.

Op welke wijze houdt u contact met de aanvrager bij uw afwezigheid voor een langere periode?

Datum:

Plaats:

Handtekening hoofdbewoner:

Van alle betrokkenen dient een kopie van het legitimatiebewijs te worden bijgevoegd
Een briefadres is een adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe
grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken.
Op grond van de wet Basisregistratie Personen (BRP) dient in de aangifte van een briefadres de redenen voor de aangifte van
een briefadres te worden medegedeeld. Bij de aangifte dient een schriftelijke toestemmingsverklaring te worden gevoegd van
degene bij wie het briefadres wordt gehouden. Degene bij wie het briefadres wordt gehouden, is verplicht om op verzoek van het
gemeentebestuur, desverlangd in persoon, ter zake van dat briefadres de inlichtingen te geven en de geschriften over te leggen
die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de basisregistratie.
In de Wet Basisregistratie Personen zijn de verplichtingen die u als burger heeft, opgenomen. De gemeente kan u een
bestuurlijke boete opleggen als u geen informatie verstrekt en bepaalde verplichtingen niet nakomt. De hoogte van de boete
kan variëren, maar is maximaal 325 euro.
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