Verzoek tot het in onderzoek
stellen van adresgegevens

Stuur dit formulier inclusief een kopie/foto van uw legitimatiebewijs
per post op naar:
Gemeente Rotterdam
Burgerzaken & Belastingen
t.a.v. Team Kwaliteit
Antwoordnumer 1790
3000 VB Rotterdam

In te vullen door gemeente

Over dit formulier
Dit formulier kunt u (ook) online invullen, (tussendoor) opslaan en
per post opsturen. Velden met een * zijn verplicht.

Dossiernummer gemeente Rotterdam

Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op Rotterdam.nl/privacy.

Ondergetekende: (gegevens van de persoon die het verzoek indient)
* Achternaam (gehuwden hier geboortenaam invullen)

* Geboortedatum

Voorletters

Geboorteplaats

Adres

Postcode (1234 AB)

Woonplaats

* Telefoonnummer (10 cijfers)

* E-mailadres (uwnaam@voorbeeld.nl)

Verzoekt hierbij tot het in onderzoek stellen van de adresgegevens van:
(gegevens van de te onderzoeken persoon)
* Achternaam

Geboortedatum

Voorletters

Geboorteplaats

* Adres

Postcode (1234AB)

Woonplaats

009 PZR 09 20

Telefoonnummer (10 cijfers)

E-mailadres (uwnaam@voorbeeld.nl)

Die op dit moment nog ingeschreven staat op bovengenoemd adres.
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Dit is echter niet correct omdat hij /zij vanaf (datum):

Met onbekende bestemming is vertrokken.
Woonachtig is op:
Adres

Postcode (1234 AB)

Woonplaats

Vertrokken is naar het buitenland, namelijk:
Land

Anders,
namelijk:

Ondertekening
Ik weet dat het verstrekken van onjuiste gegevens strafbaar is op grond van artikel 225
van het Wetboek van Strafrecht. Ik verklaar dat de door mij ingevulde verklaring juist is en
op waarheid berust.
Datum
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Handtekening

Versturen
Stuur dit formulier inclusief een kopie/foto van uw legitimatiebewijs per post op naar:
Gemeente Rotterdam
Burgerzaken & Belastingen
t.a.v. Team Kwaliteit
Antwoordnumer 1790
3000 VB Rotterdam
Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Het adresonderzoek duurt ongeveer 10 weken
Burgerzaken & Belastingen Rotterdam heeft op grond van wettelijke bepalingen geen
mogelijkheid om direct de genoemde bewoner van uw adres uit te schrijven. Uitschrijving
kan alleen als de vorige bewoner zelf aangifte doet van adreswijziging of nadat door
Burgerzaken & Belastingen een onderzoek naar een nieuw adres is afgerond.
Op basis van uw aangifte is met ingang van heden wel in de Basisregistratie Personen
(BRP) een aantekening geplaatst dat het adres van de door u aangegeven bewoner in
onderzoek is. In het kader van dit onderzoek is het mogelijk dat u één of meer keren
poststukken ontvangt gericht aan de door u in onderzoek gestelde persoon
Het feit dat er ten onrechte een persoon of personen op uw adres staan ingeschreven
kan vervelende gevolgen hebben. U zou bijvoorbeeld benaderd kunnen worden door een
instantie wegens het innen van een vordering of iets dergelijks. Wij raden u dringend aan
om in een dergelijk geval contact op te nemen met de betreffende instantie. U kunt hen
dan wijzen op het feit dat de gezochte persoon niet meer op uw adres woonachtig is en
dat dit feit in onderzoek is genomen door Burgerzaken & Belastingen .
Mocht u alsnog nadere informatie verkrijgen over het nieuwe adres van bovengenoemde
bewoner(s) dan verzoeken wij u deze informatie aan ons door te geven. U kunt gebruik
maken van telefoonnummer: 14 010 (lokaal tarief).

blad 3/3

