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Aangifte van briefadres 
 
 

 1.)  Gegevens van aanvrager (invullen verplicht)  
 

Burgerservicenummer (BSN) :  

 
Achternaam : 

 
   

Voorna(a)m(en) :    

Geboortedatum :    

Adres en huisnummer :   ___ 

Postcode en woonplaats :    

Telefoonnummer :    

E-mailadres :    
 
 

 2.)  Gewenst briefadres (invullen verplicht)  
 

Adres en huisnummer :    
 

Postcode en woonplaats :       
 
 

 3.)  Waarom wilt u een briefadres (invullen verplicht)  
 

Aankruisen wat van toepassing is en de gevraagde bewijsstukken (zie checklist) bijvoegen 
 

Eenmalig verblijf in het buitenland  ga verder naar vraag 3a 
 

Echtscheiding / verbroken relatie, sinds datum ______-_______-______________ 
 

Ik heb schulden  ga verder naar vraag 3b (welke instantie begeleidt u?) 
 

Mijn woning is ontruimd 
 

Mijn medebewoner heeft een uitkering 
 

Ik woon in een boot / camper / (sta)caravan / recreatiewoning (vakantie- of bungalowpark) 
 

Mijn nieuwe huurwoning of koopwoning is nog niet opgeleverd  ga verder naar vraag 3c 
 

Ik mag mij niet inschrijven op het adres waar ik overnacht  
Ik overnacht op adres: ___________________________________________________________ 

 

Vanwege een varend beroep op een Nederlands schip 
 

Anders, namelijk     
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3.) b Welke instantie(s) is of zijn betrokken bij de begeleiding (invullen verplicht) 

3.) c U moet aanvullende stukken overleggen (zie checklist) 
       bij een koopwoning (de 1e en laatste pagina van de koopovereenkomst of leveringsakte en 

een verkoop van uw woning (de 1e en laatste pagina van de verkoopovereenkomst) 
 Als het de oplevering van een huurwoning betreft de stukken waaruit dat blijkt. 

4.) Hoelang denkt u een briefadres nodig te hebben (invullen verplicht) 

4.) a Beschrijf zo duidelijk mogelijk waarom u een briefadres wilt en hoe uw huidige situatie 
is ontstaan (invullen verplicht) 

 
 

 
 

Periode van :  -  -  tot _______-______-______________ 

Adres :  

Postcode en woonplaats        :     

Land: :     

Reisdoel: reden van :     
verblijf in het buitenland 

 

 
 

  _ 
 
 

Maakt u gebruik van schuldhulpverlening? 
 

Ja (bij wie?)    
 

Nee (waarom niet?     
 
 
 

Geeft u toestemming tot overleg met deze instantie? JA NEE 
 

   (ruimte voor opmerkingen) 
 

 
    

    

 
 
 

Periode van: 
 

   -  -   tot           -________- _____________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3.) a Waar verblijft u in het buitenland (indien van toepassing invullen) 
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 4.)  b   Waar hebt u de afgelopen drie maanden overnacht (invullen verplicht)  
 

Periode 1 van :   -  -  tot ______-_______-_____________ 

Adres :   

Postcode en woonplaats        :     

Welke dagen :     

Wat is uw relatie tot de :     
persoon die hier woont? 

 

Periode 2 van :   -  -   tot ______-_______-_____________ 

Adres :   

Postcode en woonplaats        :     

Welke dagen :     

Wat is uw relatie tot de :     
persoon die hier woont? 

 

Periode 3 van :  -  -  tot _______-_______-____________ 

Adres :   

Postcode en woonplaats        :     

Welke dagen :     

Wat is uw relatie tot de :     
persoon die hier woont? 

 

 4.)  c   Waar denkt u de komende drie maanden te overnachten (invullen verplicht)  
 

Periode 1 van :  -  -  tot _______-_______-____________ 

Adres :   

Postcode en woonplaats        :     

Welke dagen :     

Wat is uw relatie tot de :     
persoon die hier woont? 

 

Periode 2 van :  -  -  tot _______-_______-____________ 

Adres :  

Postcode en woonplaats        :     

Welke dagen :     

Wat is uw relatie tot de :     
persoon die hier woont? 

 

Periode 3 van :  -  -  tot _______-_______-____________ 

Adres :  

Postcode en woonplaats        :     

Welke dagen :     

Wat is uw relatie tot de :     
persoon die hier woont? 
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 5.)  Bent u op zoek naar woonruimte (invullen verplicht)  
 

Ja (voeg bewijsstukken toe) 
 

Nee 
 
 

 5.)  a Staat u ingeschreven als woningzoekende (invullen verplicht)  
 

Ja, vanaf datum_______-_______-____________ (voeg bewijsstukken toe) 
 

Nee, omdat    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ik heb werk Naam werkgever:    
 

Ik heb een uitkering Soort uitkering:    
 

Anders, namelijk: __   
 
 

 Verklaring en ondertekening aanvrager (invullen verplicht)  
Bij valsheid in geschrifte of oplichting doen wij aangifte bij de politie (art. 225 Wetboek van Strafrecht). 

 
• Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld; 
• Ik heb de gevraagde bewijsstukken/bijlagen toegevoegd; 
• Ik heb de toelichting briefadres gelezen; 
• Ik ben bereid om (tussentijds) gegevens te verstrekken als de gemeente hierom vraagt; 
• Ik ben op de hoogte dat een briefadres geen permanente oplossing is voor mijn inschrijving in 

de Basisregistratie Personen (BRP). 
 
 
 
 

Plaats, datum   Handtekening     
 
 
 
 
 
 

In te vullen door de gemeente: 
 

6.) Hoe voorziet u in uw levensonderhoud (invullen verplicht) 

5.) b Waar bewaart u uw persoonlijke spullen (invullen verplicht) 



S.V.P. AANGIFTE MET ZWARTE PEN INVULLEN Pagina 5 van 7 
 

 
Verklaart hiermee in te stemmen dat de hieronder vermelde persoon op 

uw adres wordt ingeschreven met een briefadres. 

 
 
 
 
 

Toestemming briefadres 
 

 1.)   Gegevens van briefadresgever (toestemminggever)  
 

Achternaam :    

Voorna(a)m(en) :    

Geboortedatum :    

Adres en huisnummer :    

Postcode en woonplaats :    

Telefoonnummer :    

E-mailadres :    
 
 

 2.)  Geldig legitimatiebewijs (kopie bijvoegen)  
Aankruisen wat van toepassing is en documentnummer invullen 

 

paspoort:   Nederlandse identiteitskaart:     
 

rijbewijs:    verblijfsdocument:    
 

 

 3.)  Gegevens van de persoon die u toestemming verleent voor gebruik briefadres  
 

Voorletters en achternaam :    
 

Geboortedatum : _______-_______-____________ 
 
 

In te schrijven op het adres :    
 

Wat is uw relatie tot deze persoon?    
 
 

 Verklaring en ondertekening briefadresgever (toestemminggever)  
Bij valsheid in geschrifte of oplichting doen wij aangifte bij de politie (art. 225 Wetboek van Strafrecht). 

 
• Ik verklaar bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld; 
• Ik verklaar dat ik als zijnde briefadresgever de poststukken die bestemd zijn voor de persoon die 

op het briefadres wordt ingeschreven, die persoon bereiken; 
• Ik verklaar dat ik de toelichting briefadres heb gelezen 
• Ik verklaar dat ik op verzoek van het gemeentebestuur, desgewenst in persoon, inlichtingen geef 

over het briefadres en de documenten te overleggen die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van 
de Basisregistratie Personen (BRP) 

 
 
 

Plaats, datum _______-_______-____________ Handtekening  ____-______-________________
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Checklist 
Bij te voegen documenten voor aangifte briefadres: 

(kopie) geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument van uzelf 
schriftelijke toestemming van briefadresgever (eigenaar/hoofdbewoner) 
(kopie) geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument van de 
briefadresgever (eigenaar/hoofdbewoner) 

 
Bij verblijf in het buitenland stuurt u ook mee: 
Mogelijke bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld: 

 
tickets met datum heen- en terugreis 
visa (kopie) 
contracten werkgever met daarop de periode dat u wordt uitgezonden 
stageovereenkomst, met de duur van de stage 
studieverklaring van de onderwijsinstelling in het buitenland met daarop de looptijd van de stage 
huurovereenkomst woonruimte buitenland 
huisbewaringsformulier van uw woning in Nederland 

 
Als woningzoekende stuurt u mee: 

inschrijfbewijs van de woningcorporatie of andere organisatie 
overige stukken waarmee u kunt aantonen dat u woningzoekend bent 

 
Bij echtscheiding stuurt u mee: 

verzoekschrift tot echtscheiding 
echtscheidingsvonnis 
andere gerechtelijke stukken waaruit uw (aanvraag) echtscheiding uit op te maken is 

 
Als uw nieuwe woning nog niet opgeleverd is, stuurt u mee: 

een kopie van het ondertekende huurcontract 
een kopie van de ondertekende koopovereenkomst 
een kopie van de verkochte woning 
een kopie van het eigendomsbewijs (leveringsakte) 

 
Bij verblijf in een boot, recreatiewoning (vakantie- of bungalowpark), een camper, (sta)caravan: 

bewijs van vakbekwaamheid binnenvaart 
ondertekende verklaring van verblijf op de stand-of ligplaats 
vaartijden overzicht (schipperslogboek) 
uittreksel van de Kamer van Koophandel met gegevens over de scheepvaartonderneming 
arbeidsovereenkomst, contracten inzake de scheepvaart en uw beroep als binnenvaartschipper 
een ondertekend huurovereenkomst-/contract recreatiewoning 

 
Bij tijdelijk verblijf in een (zorg)instelling: 

ondertekende verklaring van tijdelijk verblijf in de (zorg)instelling 
 

Bij verblijf in een gevangenis: 
bewijs van uw opname (detentie) in de penitentiaire inrichting 

 
Overige documenten: 

waarmee u kunt aantonen dat een briefadres voor u gewenst/noodzakelijk is 
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Bij valsheid in geschrifte doen wij aangifte bij de politie (artikel 225 Wetboek van Strafrecht). 

Belangrijk en goed om te weten 

Uw aanvraag kan alleen in behandeling genomen worden als u het formulier volledig invult. Blijkt uit 
de gegevens die u invult dat uw briefadres eigenlijk een woonadres is, dan verwerken wij uw 
verhuizing. U wordt dan ingeschreven op het juiste adres in de Basisregistratie Personen (BRP) van 
de gemeente Schouwen-Duiveland. Een briefadres is een tijdelijke oplossing. Er wordt tussentijds en 
na afloop van uw termijn van het briefadres bekeken of u het briefadres nog steeds nodig hebt. U 
bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige verlenging van uw briefadres, u krijgt hiervan geen bericht. 
Mocht u niet tijdig zelf uw verhuizing en/of aanvraag verlenging briefadres bij ons doorgeven, dan 
wordt u na het einde van uw termijn briefadres direct in onderzoek geplaatst. 

 
 
 
 

 

Toelichting briefadres 
Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat deze uw post 
ontvangt. De briefadresgever zorgt ervoor dat de post die voor u bestemd is ook bij u terechtkomt. 

 
De gemeente Schouwen-Duiveland wil burgers zo veel mogelijk inschrijven daar waar ze 
wonen, zoals de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) dit ook vereist. U kunt in aanmerking 
komen voor een briefadres bij geen vast woon-of verblijfplaats en in bijzondere 
omstandigheden. Een briefadres is een tijdelijke oplossing en niet bedoeld voor permanente 
inschrijving. Per adres zijn er maximaal twee briefadressen toegestaan, dit om misbruik en 
fraude te voorkomen. 

 

 

Zo werkt het 
• Vul het aangifteformulier briefadres volledig en naar waarheid in 

(alle velden waar ‘invullen verplicht’ staat dienen ook gevuld te zijn) 
• Laat de briefadresgever zelf de ‘toestemming briefadres’ invullen en ondertekenen 
• Kopie van geldig legitimatiebewijs van briefadresnemer (aanvrager) bijvoegen 
• Kopie van geldig legitimatiebewijs van briefadresgever (toestemminggever) bijvoegen 
• Lever de juiste (en verplichte) documenten in 
• Vul de checklist in en het aanvraagformulier in en stuur deze op. 

 
U kunt alleen worden ingeschreven op een briefadres, wanneer u: 

• Een briefadres in Nederland wilt aanvragen 
• Geen woon-of verblijfplaats hebt (dakloos) 
• U verblijft in een gevangenis (penitentiaire inrichting) 
• U tijdelijk verblijft in een (zorg)instelling, verpleeghuis/verzorgingstehuis of een 

blijf-van-mijn-lijfhuis 
• U verblijft in een instelling voor kinderbescherming 
• Ambulant beroep heeft (binnenvaartschipper) en niet langer dan de komende twee jaar 

beroepshalve varend bent op een schip dat in Nederland zijn thuishaven heeft 
• U de post persoonlijk kunt ontvangen van de briefadresgever/toestemminggever 
• Een duidelijke reden voor de aanvraag voor een briefadres heeft 
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