
  
   

 
Aangifte van vertrek naar het buitenland 

Blijft er iemand op het oude adres wonen? Dan kunt u dit formulier NIET PER POST versturen. U vult dit formulier wel in, 
maar maakt een afspraak op het gemeentehuis. Alle personen die naar het buitenland verhuizen moeten in persoon naar het 
gemeentehuis komen voor de aangifte van vertrek, ook minderjarigen. 

 
Uw gegevens 

Naam ................................................................................................................................................................................... M / V 

Voornamen (voluit) : .................................................................................................................................................................................................................... 

Geboortedatum : .................................................................................................................................................................................................................... 

Telefoon : ........................................................................ E-mail: .................................................................................................................... 
 

Vertrek naar het buitenland 
Verblijft u gedurende een jaar ten minste twee derden van de tijd in het buitenland ? JA / NEE 

Datum vertrek : .................................................................................................................................................................................................................... 
 

Oud adres te Capelle aan den IJssel 
 

Straatnaam : ........................................................................................................................... Huisnummer : ................................................... 
 

Nieuw adres 

Straatnaam : ........................................................................................................................... Huisnummer : ................................................... 

Woonplaats : ........................................................................................................................... Land : .................................................................. 
 
 

Wie verhuizen er met u mee? 
 

Uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner: 
(als u ongehuwd samenwoont moet u ieder voor zich aangifte doen) 

 
Naam: Voornamen: Geboortedatum: 

................................................................. ............................................................................................................. ..................................................... M / V 
 

De volgende kinderen: 

Naam: Voornamen: Geboortedatum: 

1. M / V 

2. M / V 

3. M / V 

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

Bijlage 
Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Europese identiteitskaart of vreemdelingendocument) 
bij de aanvraag . 

 
De aangifte is gedaan op: Handtekening: 

 
 

....................................................................................... ..................................................................................................... 
 

LET OP: 
Een adreswijziging kan niet met terugwerkende kracht in de basisregistratie personen worden verwerkt 
(art. 2.20 lid 3 Wet BRP) 

 
Op grond van art. 2.59 van de Wet basisregistratie personen (BRP), kunt u het gemeentebestuur verzoeken om uw 
gegevens geheim te houden voor bepaalde derden die gegevens ontvangen vanuit de BRP. 

Voor intern gebruik 
Mutatiedatum  

Datum geldigheid  

Paraaf ambtenaar  
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