Aangifte van emigratie
Naam:
Voornamen (voluit):
Geboortedatum:
Telefoon thuis/mobiel:

E-mail:

Datum emigratie:

Burgerservicenummer:

Oud adres
Straat:

Huisnummer:

Postcode en plaats:

Gemeente:
□ Nee

Achterblijvende personen:

□ Ja, aantal:

Buitenlands adres
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Provincie:
Land:
De volgende personen verhuizen mee van het oude adres naar het buitenlands adres:
(Ieder meerderjarig persoon die mee verhuisd, dient dit formulier te ondertekenen)

Naam

Voornamen

Geboortedatum

BSN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld,
Datum:

Na(a)m(en) aangever(s):

Handtekening aangever(s):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Het onjuist invullen van het aangifteformulier is strafbaar ingevolge artikel 4.17 Wet BRP, zoals voor het
ontvangen van hogere studiefinanciering, een hogere uitkering of een andere vorm van verrijking.
Van alle personen, die dit formulier ondertekenen, dient u een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
Indien deze aangifte schriftelijk wordt gedaan, dient u een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs
mee te sturen.
Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die
vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen.
Dit gedeelte in te vullen door de gemeente
Paraaf identiteit
vastgesteld
Datum ontvangst
emigratie
Soort legitimatiebewijs

Datum mutatie
Controle mutatie
Paraaf mutatie

Aangifte van emigratie
Ter informatie
1. U dient aangifte van vertrek naar het buitenland te doen binnen 5 dagen voor vertrek;
2. Inschrijven op het adres waar betrokkene woont (nachtrust geniet);
3. Aangifte kan gedaan worden door:
Iedere meerderjarige voor zichzelf
Iedere minderjarige van 16 jaar en ouder voor zichzelf
Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar
De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen
Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders
De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
4. U hebt de mogelijkheid om geheimhouding van uw adresgegevens aan te vragen.
5. Wanneer uw gezinssamenstelling wijzigt, is het aan te bevelen deze wijziging ook door te geven aan de
Sociale Verzekeringsbank (SVB).

