
Gemeente Oude IJsselstreek 

                                                                                                            INFOPAKKET MEEGEGEVEN     JA / NEE 

 O verhuizing binnen de gemeente                            O vestiging   

 
datum ingekomen:…………………balie  / post             datum meegegeven / verzonden:……………………………. 

(door gemeente in 
te vullen) 

Datum verhuizing 

 

 

………………………. 

 

code 

 A = Ambtshalve 

 G = Gezaghouder 

 H = Hoofd instelling 

 I = Ingeschrevene 

 K = Meerderjarig 
 inwonend kind 
 voor ouder 

 M = Meerderjarige 
 gemachtigde 

 O = Inwonende 
 ouder voor 
 meerderjarig 
 kind 

 P = Partner 

 

Identiteit vastgesteld     
aan de hand van: 

…………………………. 

Aangifte aange- 
nomen door: 

…………………………. 

Mutatie aangebracht 
d.d.: 

…………………………. 

Gecontroleerd: 

…………………………. 

Kennisgeving d.d.: 

…………………………. 

Signalering JA / NEE 

 

Nagekeken d.d.: 

……………..………….. 

 

GBA-V nagekeken d.d.: 

 

…………………………. 

1 persoonsgegevens 

naam    : …………………………………………………………………………………………….V/M 

voornamen   : ………………………………………………………………………………………………… 

geboortedatum en –plaats : ………………………………………te ……………………………………………………… 

datum verhuizing  : ………………………………………BSN nummer………………………………………… 

2 gegevens oud adres 

oud adres    : ………………………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats : ……………… …………………………………………………………………………….. 

gemeente                           : ………………………………………………………………………………………………… 

achterblijvende personen :  nee  ja, t.w. ……………………………………………………………………………. 

3 gegevens nieuw adres 

nieuw adres   : ………………………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats : ……………… ………………………………………  Tel.nr. …………………………… 

e-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………. 

wijze van bewoning :  zelfstandig  in gezin ouder(s)   samenwonend* 

     :  inwonend*  anders, t.w.……………………………………………………………. 

De aangifte heeft tevens betrekking op: 
 naam   voornamen  geboortedatum  BSN nummer 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………    V/M 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………    V/M    

3. ………………………………………………………………………………………………………………………    V/M 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………    V/M 

Datum aangifte:…………………………………. 

Naam, voornaam: …………………………………………….. Handtekening: ………………………………………….. 

                                                                                                 Kopie (en) legitimatiebewijs bijvoegen  

* Zie ook punt 2 van de toelichting en de verklaring van medebewoner(s) ▼ 

Toelichting 

1. Verplicht tot aangifte zijn: de betrokkene zelf; ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar. 
 Bevoegd tot aangifte zijn: 

 de ouder en zijn/haar meerderjarig kind, indien beiden hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar; 

 de echtgenoten dan wel geregistreerde partners, die hetzelfde woonadres hebben, voor elkaar; 

 elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft. 
Van de aangever of degene die gemachtigd wordt voor de aangifte, wordt  een legitimatiebewijs 
verlangd omdat de handtekening van degene altijd moet worden gelegaliseerd.  

2. Bij inwoning of samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt dat de 
medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van deze aangifte. De handtekening van de medebewoner(s) 
moet altijd worden gelegaliseerd door middel van een geldig legitimatiebewijs, voorzien van 
handtekening. 

verklaring medebewoner(s) in verband met inwoning of samenwoning + legitimatiebewijs  

Ondergetekende(n), 
naam    : ………………………………………………………………………………………………… 

voornamen   : ………………………………………………………………………………………………… 

adres    : ………………………………………………………………………………………………… 

verklaart/verklaren bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van de in rubriek 1 en 3 vermelde persoon/personen op het reeds door hem/haar/hun 
bewoonde adres. 

plaats: …………………       datum ………………      Handtekening(en):  

U kunt een verzoek indienen dat er geen gegevens, die zijn opgenomen op uw persoonslijst, aan zogenaamde derden worden 
verstrekt. U moet daarvoor wel afzonderlijk een verzoek indienen. Een aanvraagformulier met een toelichting ligt voor u klaar. 
Het is verstandig dat formulier nu direct in te vullen, als u voor geheimhouding kiest.  

 


