Aangifte briefadres
Pagina 1 van 8

Datum ontvangst: ___________________
Datum mutatie: _____________________
(Alleen in te vullen door de gemeente Vlaardingen)

Formulier aangifte briefadres
Dit formulier bestaat uit 3 delen:
 Aangifte briefadres (pagina 1 t/m 5)
 Ondertekening door en toestemming briefadres door hoofdbewoner of (zorg)instelling
(pagina 6)
 Toelichting bij de aangifte briefadres (pagina 7).

Afdeling Publiek
Klantcontactcentrum
(KCC)
Bezoekadres:
Westnieuwland 6
Postadres:
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
www.vlaardingen.nl

1. Uw gegevens.
Persoonsgegevens aanvrager

Telefoon:
010-248 4000

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum en –plaats
Telefoonnummer en email

Oud adres
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats

Ga verder naar vraag 2.
__________________________________________________________________________________________________

2. Op welk adres wilt u zich tijdelijk laten inschrijven = briefadres.
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Datum ingang briefadres
Datum beëindiging briefadres

Ga verder naar vraag 3.

3. De aanvraag briefadres betreft ook de volgende huisgenoten (echtgenoot /
geregistreerd partner / kinderen).
O Niet van toepassing.
Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Naam

Geboortedatum

Ga verder naar vraag 4.
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4. Vragen ter beoordeling van uw aanvraag.
Waarom wilt u een briefadres?
O

Ik verblijf tijdelijk (minder dan 8 maanden) in het buitenland

Ga verder naar vraag 5

O

Ik verblijf in een (zorg)instelling

Ga verder naar vraag 6

O

Ik zit in detentie

Ga verder naar vraag 6

O

Ik zit in een overbruggingsperiode tussen twee woningen

Ga verder naar vraag 7

O

Vanwege een echtscheiding / beëindiging partnerschap

Ga verder naar vraag 8

O

Ik heb een ambulant beroep

Ga verder naar vraag 8

O

Anders, namelijk:
Ga verder naar vraag 8

5. Vertrekt u naar het buitenland?
Hoeveel maanden of jaren verblijft u in het buitenland?
O
Ik vertrek voor een periode van 8 maanden of langer naar het buitenland? Dan bent u
verplicht om u in Nederland uit te laten schrijven. U kunt zich dan niet inschrijven op een briefadres.
O
Ik sta in Nederland ingeschreven en woon korter dan 8 maanden in het buitenland?
Voeg bewijsstukken toe, zoals:
 Tickets met datum van heen- en terugreis;
 Visa;
 Contracten werkgever met daarop de periode dat u wordt uitgezonden;
 Studieverklaringen van de onderwijsinstelling in het buitenland met daarop de
looptijd van de studie/stage;
 Huurovereenkomst woonruimte buitenland.
Ga verder naar vraag 8.

6. U woont in een (zorg)instelling of penitentiaire inrichting?
O

Ja, ik heb mijn woonadres in een instelling, zoals een ziekenhuis, verpleeginrichting, een
psychiatrische of penitentiaire inrichting. Uit privacyoverwegingen kunt u daarom kiezen voor
een briefadres in plaats van ingeschreven te worden op het adres van de instelling.

Naam van de instelling:
Postcode en plaats

U moet bewijs meesturen, u hebt schriftelijke toestemming van het hoofd van de instelling nodig.
Ga verder naar vraag 9.

7. Is er sprake van een korte overbrugging tussen 2 woningen?
Voeg bewijsstukken toe, zoals:
 Kopie koopcontract/huurcontract nieuwe woning;
 Kopie leveringsakte nieuwe woning;
 Kopie bewijsstukken verkoop oude woning.
Ga verder naar vraag 9.
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8. Is er sprake van een echtscheiding / beëindiging partnerschap, een
ambulant beroep of heeft uw aanvraag een andere reden?
8a. Waarom wilt u een briefadres?

8b Waar heeft u de afgelopen twee weken overnacht?
Periode 1: Van

tot

Adres:
Postcode en woonplaats:
Land:
Welke dagen van de week:
Wat is uw relatie tot de persoon die hier woont?

Periode 2: van

tot

Adres:
Postcode en woonplaats:
Land:
Welke dagen van de week:
Wat is uw relatie tot de persoon die hier woont?

Periode 3: van

tot

Adres:
Postcode en woonplaats:
Land:
Welke dagen van de week:
Wat is uw relatie tot de persoon die hier woont?
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8c. Waar verwacht u de komende drie maanden te overnachten?
Periode 1: van

tot

Adres:
Postcode en woonplaats:
Land:
Welke dagen van de week:
Wat is uw relatie tot de persoon die hier woont?

Periode 2: van

tot

Adres:
Postcode en woonplaats:
Land:
Welke dagen van de week:
Wat is uw relatie tot de persoon die hier woont?

Periode 3: van

tot

Adres:
Postcode en woonplaats:
Land:
Welke dagen van de week?
Wat is uw relatie tot de persoon die hier woont?

8d. Waarom kunt u zich niet inschrijven op één van de adressen die u opgeeft?

8e. Op welk adres zijn uw persoonlijke spullen ondergebracht?
Denk aan kleding, meubels persoonlijke documenten. Voeg bewijsstukken toe.
Adres:
Postcode en Plaats:
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8f. Hoe voorziet u in uw levensonderhoud?
O Ik heb werk

Naam werkgever:

O Ik heb een uitkering

Soort uitkering:

O Anders, namelijk:

8g. Staat u ingeschreven als woningzoekende?
O Ja, vanaf datum:

Bij welke organisaties?

Voeg bewijsstukken toe, zoals:
 Inschrijving Woningnet (verplicht)
 Inschrijving(en) bemiddelaars antikraak
 Inschrijving(en) bij kamerverhuursites op internet
O Nee. Waarom niet?

8h. Welke acties heeft u ondernomen om aan woonruimte te komen?
Voeg bewijsstukken toe van uw reacties op woningen.

Ga verder naar vraag 9.

Einde vraag 8
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9. Ondertekening en verklaring.
9a Verklaring en ondertekening aanvrager.
O

Ik verklaar hierbij dat ik alle gegevens naar waarheid heb ingevuld.*

Datum:

Handtekening:

Plaats:
*

Als u onjuiste gegevens heeft ingevuld, kan dit gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen
van aangifte, zoals bedoeld in de Wet basisregistraties personen. U kunt voor deze overtreding een bestuurlijke
boete krijgen.
Houdt u er rekening mee dat wij bij valsheid in geschrifte of oplichting altijd aangifte doen bij de politie.
Er kan naar aanleiding van dit formulier meer onderzoek nodig zijn om uw aanvraag te beoordelen.

9b Verklaring toestemming briefadres (bewoner of briefadresgever).
Achternaam hoofdbewoner
Voorna(a)m(en) hoofdbewoner
Geboortedatum en –plaats
Telefoonnummer en email

O

Verklaart ermee in te stemmen dat de aanvrager(s) met een briefadres ingeschreven
wordt/worden op mijn adres.

Datum:

Handtekening:

Ondertekenaar verklaart tevens er mee bekend te zijn dat:
 Hij/zij verplicht is ervoor te zorgen dat de poststukken, die bestemd zijn voor de persoon die
op het briefadres wordt ingeschreven, die persoon bereiken.
 Hij/zij verplicht is om op verzoek van het gemeentebestuur, in persoon, inlichtingen te geven
en de stukken te tonen die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de Basisregistratie
Personen (BRP).
 De aanvrager van het briefadres niet op het adres woonachtig is/zijn.

9c Verklaring toestemming briefadres bij (zorg)instelling.
Naam instelling:
Handtekening of stempel instelling:

10. Bij te voegen bijlage(n).
O
O
O
O
O
O
O
O

Legitimatiebewijs aanvrager. (Indien de aangifte gedaan wordt door een gemachtigde moet
deze (een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs + de machtiging) laten zien of meesturen.)
Legitimatiebewijs toestemminggever briefadres.
Bij wonen in het buitenland: voeg ook de gevraagde bewijsstukken toe.
Voor een briefadres bij een (zorg)instelling: een schriftelijke toestemming van het hoofd van
de (zorg)instelling.
Bij een korte overbrugging tussen twee woningen: voeg ook een kopie huur- of koopcontract
en andere gevraagde documenten.
Bij een echtscheiding / beëindiging partnerschap: voeg ook bewijsstukken mee.
Bij een ambulant beroep: voeg ook een kopie van uw arbeidscontract toe.
Eventueel andere gevraagde bewijsstukken.
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11. Toelichting bij aangifte briefadres
Wanneer vul ik dit formulier in?
 Als u een briefadres in Vlaardingen wilt aanvragen.
 Als u geen vast woonadres heeft.
 Als u in een instelling woont waar het hebben van een briefadres is toegestaan.
 Als u (beroeps)schipper bent en korter dan 2 jaar in het buitenland vaart op een schip dat
de thuishaven in Nederland heeft.
 U bent dak- of thuisloos.
 U moet een korte periode tussen 2 woonadressen overbruggen (bijvoorbeeld de periode
tussen de huur/koop nieuwe woning en de verkoop/einde huur oude woning);
 U bent in 1 jaar tijd maximaal 8 maanden in het buitenland;
 U verblijft in een instelling van bijvoorbeeld jeugdzorg, gezondheidszorg, een blijf-van-mijnlijfhuis of de gevangenis.
Wat moet ik doen?
 De ontbrekende gegevens invullen en het formulier ondertekenen.
 De hoofdbewoner waar u uw briefadres wilt laten vastleggen, moet ook een gedeelte van dit
formulier invullen.
 Het formulier samen met een kopie van het legitimatiebewijs van u en de hoofdbewoner
terugsturen. OF
 Het formulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs en een bewijs van bewijs in de
instelling terugsturen.
Goed om te weten
 Als u in aanmerking komt voor een briefadres verwerken wij dit in de Basisregistratie
Personen (BRP).
 Wij controleren regelmatig of u nog in aanmerking komt voor een briefadres.
 Een briefadres is alleen een administratief adres. U woont daar niet.
 Een briefadres wordt verstrekt voor een korte periode maximaal 3 maanden, daarna wordt
er opnieuw beoordeeld wat uw situatie is. Het kan verlengd worden met nog eens 3
maanden.
 Krijgt u een briefadres omdat u tijdelijk geen woonadres heeft? Dan moet u er alles aan
doen om uw situatie te verbeteren en een woonadres te vinden.
 U kunt niet op een woonadres én een briefadres tegelijk ingeschreven staan.
 Als u een vaste woon- of verblijfadres heeft in een (woon)boot en een woonbotenhaven,
een woonwagen, een caravan op een camping of vaartuig komt u niet in aanmerking voor
een briefadres. Hiervoor moet u aangifte doen van dit woonadres bij de gemeente
waaronder dit adres valt. Heeft u een vergunning of zijn er afspraken geweest met de
gemeente? Voeg bewijs toe.
 Als u denkt dat uw situatie anders is, kunt u altijd een aangifte briefadres indienen. Wij
zullen nagaan wat de mogelijkheden zijn
Dakloos of thuisloos
De gemeente Vlaardingen biedt nachtopvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Om hiervoor in
aanmerking te komen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Neem daarom eerst contact
op met onderstaand adres voordat u dit formulier invult.
Loket Centraal Onthaal van de gemeente. Adres: Stadskantoor, Westnieuwland 6 in
Vlaardingen Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag van 09.00 tot 12.00 uur
De nachtopvang vindt plaats in 'De Elementen' in Vlaardingen. Voor meer informatie kunt u
bellen met Stroomopwaarts via (010) 246 5555.

Hulp nodig?
Onze medewerkers helpen u graag. Bel (010) 248 40 00.
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Let op: In onderstaande gevallen kunt u geen briefadres aanvragen:
 Op het adres staat niemand ingeschreven;
 Het adres komt niet voor in de Basisregistratie personen (BRP);
 Het is een postbusnummer;
 U verblijft in het buitenland vanwege vakantie;
 U verblijft bij iemand, maar u wilt/kunt zich daar niet inschrijven omdat die persoon een
uitkering of toeslagen heeft;
 U verblijft bij iemand, maar u wilt/kunt zich daar niet inschrijven omdat u schulden heeft.
Neem dan contact op met Stroomopwaarts, telefoonnummer 010 246 5555,
www.stroomopwaarts.nl.
Terugsturen
Dit formulier met alle gevraagde kopieën van u terugsturen naar:
Gemeente Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

