Aangifte verhuizen naar het buitenland
Iemand die in de periode van een jaar tenminste acht maanden buiten Nederland verblijft,
is verplicht binnen vijf dagen vóór vertrek aangifte van vertrek te doen bij de gemeente
waar hij of zij in de basisadministratie is ingeschreven.

1.

Naam

Achternaam (voor getrouwde vrouw meisjesnaam): _________________________________________ M/V
Voorletter(s): ________________________________

Geboortedatum:

_____________________

Burgerservicenummer (BSN):___________________

Datum verhuizing:

_____________________

2.

Oud adres

Straatnaam en huisnummer:______________________________________________________________
Postcode en plaats: ___________________________ Telefoonnummer : _________________________

3.

Nieuw adres

Straatnaam en huisnummer:_______________________________________________________________
Postcode en plaats: _________________________

Land: ____________________________________

E-mailadres: ___________________________________________________________________________

4.

Gezinsleden

De volgende gezinsleden verhuizen mee (echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en/of kinderen):
Naam, voorletter(s):

Geboortedatum:

1._______________________________________

_______________________________

2._______________________________________

_______________________________

3._______________________________________

_______________________________

Andere volwassenen (Deze personen dienen de aangifte mede te ondertekenen)
Naam, voorletter(s):

Geboortedatum:

1._______________________________________

___________________________________

2._______________________________________

___________________________________
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5.

Ondertekening

Datum: _______________________________________
Handtekening aangever:

Handtekening van overige meerderjarige personen die meeverhuizen:

___________________

__________________________

___________________________

Identificatieplicht en andere eisen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de kopieën van een geldig legitimatiebewijs naar:
Gemeente Bernheze
T.a.v. Burgerzaken
De Misse 6
5384 BZ Heesch
Let op: iedereen die het formulier ondertekent moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee sturen.

Toelichting
Personen tot zestien jaar en onder curatele gestelden
Personen tot zestien jaar en onder curatele gestelden kunnen geen aangifte van vertrek doen. Ouders, voogden en verzorgers
zijn verplicht aangifte te doen voor personen tot zestien jaar. Voor onder curatele gestelden rust de aangifteplicht op de curator.

Personen van zestien en zeventien jaar
Personen in de leeftijd van zestien en zeventien jaar die niet bij hun ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) wonen, moeten zelf
aangifte doen. Als een zestien- of zeventienjarige nog wel thuis woont, dan zijn hun ouder(s), voogd(en) of verzorger(s)
eindverantwoordelijk voor de aangifte.
In principe is iedereen verplicht zelf aangifte te doen van vertrek naar het buitenland. De volgende personen kunnen ook voor
een ander aangifte doen:
1.
2.
3.
4.

Een ouder en zijn/haar meerderjarig kind kunnen voor elkaar aangifte doen als ze allebei naar hetzelfde nieuwe
woonadres gaan.
Echtgenoten kunnen voor elkaar aangifte doen als ze allebei naar hetzelfde nieuwe woonadres gaan.
Elke meerderjarige persoon kan voor een ander aangifte doen als die ander hem/haar schriftelijk heeft gemachtigd. Dit
dient een machtiging te zijn die specifiek geldt voor het doen van deze adreswijziging.
Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor patiënten die vanwege hun gezondheidstoestand niet in staat
zijn zelf aan de verplichting tot aangifte te voldoen.
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