Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Behandeld door
Telefoon
Onderwerp

14 0522

Bijlage(n)

1

Datum

Aanvraagformulier briefadres
Geachte heer/mevrouw,
U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de basisregistratie
personen (BRP) van de gemeente Meppel.
U kunt alleen ingeschreven worden op een briefadres, wanneer u geen (vast) woonadres
heeft, of wanneer u in een instelling woont waarmee het hebben van een briefadres is
toegestaan. Een briefadres is ook mogelijk als u kort in het buitenland verblijft en geen
woonadres in Nederland heeft.
De gemeente Meppel wil burgers zoveel mogelijk inschrijven op het adres daar waar zij
daadwerkelijk wonen.
Het briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situaties waarin burgers tijdelijk géén
vaste woon- of verblijfplaats hebben en daarom niet rechtstreeks bereikbaar zijn voor
overheidsinstanties en derden.
Om te kunnen beoordelen of u ingeschreven kunt worden op een briefadres, verzoek ik u
om dit formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te overhandigen aan een
medewerker van de afdeling Klantcontacten Publiekszaken, of toe te sturen aan de
afdeling Klantcontacten, Postbus 501 7940 AM Meppel.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel

Aangifteformulier briefadres
Dit formulier bestaat uit 3 pagina’s en een ‘Verklaring toestemming briefadres’, pagina 4. Vul het formulier
volledig in en onderteken het. Laat degene waarbij u briefadres houdt (de briefadresgever) de ‘Verklaring
toestemming briefadres’ invullen en ondertekenen.
Hebt u meerdere verklaringen nodig? Download het formulier via www.meppel.nl of kopieer het formulier.
Lees eerst de bijgaande brief goed door voordat u het formulier invult. De vragen in dit formulier worden
gesteld om te kunnen beoordelen of u een briefadres kunt aanvragen.
1. Vertrekt u naar het buitenland?
Nee

>

ga verder met vraag 3

Ja

>

ga naar vraag 2

2. Hoe lang vertrekt u naar het buitenland?
Korter dan 8 maanden
Wij vragen u wel bewijzen bij te voegen dat u niet langer dan 8 maanden naar het buitenland
vertrekt.
8 maanden of langer
U moet zich laten uitschrijven. Wanneer u blijft ingeschreven in Meppel kan dat nadelige gevolgen
hebben. U kunt bijvoorbeeld aangeslagen worden door de Belastingdienst, terwijl u in die tijd niet in
Nederland woonde.
3. Gegevens aanvrager (degene die een briefadres wil aanvragen)
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon

Thuis

Mobiel

E-mail
De aangifte heeft tevens betrekking op:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
4. Uw huidige woonadres in de basisregistratie personen:
Adres
Postcode en plaats
Wanneer vertrekt u hier?
Waarom kunt u van deze woning
geen gebruik meer maken?

5. Op welk(e) adres(sen) overnacht u de komende 6 maanden naar verwachting en hoe lang? *
Adres:

Postcode en plaats

Gebruiksdoel pand
ing
recreatiewoning

Van:

Tot:

__________

bedrijfspand

* Bewijsstukken bijvoegen
6. Op welk adres wilt u ingeschreven worden als briefadreshouder?
Adres
Postcode en plaats
Datum adreswijziging
Naam briefadresgever
7. Wat is de reden voor het aanvragen van een briefadres? *
De uitoefening van een ambulant beroep (bv. varend op een binnenvaartschip)
Uw werkgever
U verblijft het komende jaar minder dan 8 maanden in het buitenland
Het adres in het buitenland is
Korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland
heeft
Uw werkgever
Verblijf in een instelling voor gezondheidszorg (bv. verpleeghuis)
Het adres is
Verblijf in een penitentiare instelling
Het adres is
Duur detentie
Andere reden
Toelichting verplicht invullen

* Bewijsstukken bijvoegen
8. Op welk adres bewaart u uw persoonlijke bezittingen (kleding, meubels, persoonlijke
documenten etc.)
Adres
Postcode en plaats
9. Verklaring en ondertekening aanvrager (degene die briefadres wil hebben)
Ik verklaar het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum

Plaats

Handtekening
aanvrager
Bij valsheid in geschrifte of oplichting wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
Om uw aangifte van briefadres in behandeling te kunnen nemen zijn de volgende documenten
noodzakelijk.
1. Het volledig ingevulde en ondertekende aangifteformulier briefadres;
2. Kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf;
3. Verklaring toestemming briefadres van de briefadresgever;
4. Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de briefadresgever.
5. Bewijzen van bv. verkoop woning en/of aankoop nieuwe woning,
inschrijving woningcorporaties, verblijfplaatsen etc.

In te vullen door medewerker
Actie:
Baliemedewerker

Datum

Paraaf

Ingenomen aanvraag is compleet
Beoordelaar
Beoordelen aanvraag
Controleren beoordeelde aanvraag
Mutatie op de PL verwerken
Onderzoeksdossier aanleggen of aantekening op PL plaatsen
Brief met beslissing beoordeling versturen
Dossier archiveren en in laten scannen
Resultaat aanvraag:
Aanvullende informatie
opgevraagd:

Aanvraag
toegewezen
ja / nee

Bij afwijzen:
reden van afwijzing

Bij toewijzen:
status briefadres
tijdelijk/ definitief

Bij tijdelijk:
dossiernummer

Verklaring toestemming briefadres
Dit formulier hoort bij de ‘Aangifte briefadres’
Deze verklaring dient ingevuld te worden door de persoon die toestemming geeft (briefadresgever) aan de
persoon die aangifte doet van een briefadres (briefadreshouder). Vul de verklaring volledig in en onderteken
haar. Voeg bij deze verklaring ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij. (Geldig paspoort of geldige
verblijfsvergunning of document zoals bedoeld in art 1 van de wet ID)
Gegevens briefadresgever
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon

Thuis

Mobiel

E-mail
Aan wie geeft u toestemming om zich bij u in te schrijven als briefadreshouder?
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Verklaring en ondertekening briefadresgever
Ik verklaar toestemming te geven aan bovengenoemde briefadreshouder om mijn adres te gebruiken als
briefadres en ben op de hoogte van de volgende verplichtingen die dit met zich meebrengt:
Ik ben verplicht ervoor te zorgen dat de poststukken, die bestemd zijn voor de persoon die bij mij is
ingeschreven als briefadreshouder, die persoon ook bereiken;
Ik ben verplicht om op verzoek van het gemeentebestuur inlichtingen te geven die in verband staan met
het briefadres en de documenten te overleggen die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de
basisregistratie personen.
Ik verklaar het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum

Plaats

Handtekening
briefadresgever
Vergeet niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen.
Bij valsheid in geschrifte of oplichting wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

