Gemeente IJsselstein
Aangifte van Emigratie
Achternaam

:

Voornamen (voluit)

:

Geboortedatum

:

Oude adres

:

Postcode

:

Nieuw adres

:

Geslacht M/V

Geboorteplaats :

Woonplaats :

Woonplaats van emigratie :
Land van emigratie

:

Datum emigratie

:

E-mailadres

:

Telefoonnummer :

De volgende gezinsleden emigreren mee naar dit adres:
Het betreft hier uw echtgeno(o)t(e) of bij de burgerlijke stand geregistreerd partner en kinderen.
Achternaam

Voorletter(s)

Geboren op

te

Geslacht M/V

Hoeveel Personen emigreren er met u mee:

Datum:

Woonplaats:

Handtekening aangever:

Van alle personen die handtekening moeten plaatsen dient een kopie van het legitimatiebewijs te worden bijgevoegd.
Wanneer beide ouders het gezamenlijk gezag over het/de kind(eren) heeft/hebben en 1 ouder emigreert met het/de kind(eren),
dan dient de andere ouder of gezaghouder hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Dit moet u doen door de achterzijde,
(toestemmingsverklaring van andere ouder of gezaghouder) in te laten vullen door de andere ouder of gezaghouder. Voor
meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met ons.
Wanneer niet alle personen die op dit moment op het oude adres staan ingeschreven gelijktijdig emigreren, moeten alle personen
die emigreren op afspraak in persoon verschijnen aan de balie van het Klantcontactcentrum van de gemeente IJsselstein. Deze
personen moeten persoonlijk aangifte van emigratie doen (artikel 2.43 BRP).
Het niet compleet invullen van dit aangifteformulier of invullen met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van
de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden
met een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

Aangenomen door

:

Datum:______________________
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Gemeente IJsselstein
Toestemmingsverklaring van andere ouder of gezaghouder:
Achternaam ouder of gezaghouder :
Voornamen (voluit)

:

Geboortedatum

:

Geslacht M/V

Geboorteplaats :

Verklaart bekend te zijn en in te stemmen met de emigratie van zijn of haar kind(eren) met de andere ouder of gezaghouder.
Naam kind 1

:

Naam kind 2

:

Voorletters

:

Voorletters

:

Geboortedatum :

Geboortedatum :

Geboorteplaats

:

Geboorteplaats

:

Naam kind 3

:

Naam kind 4

:

Voorletters

:

Voorletters

:

Geboortedatum :

Geboortedatum :

Geboorteplaats

:

Geboorteplaats

Nieuw adres

:

Datum

:

Handtekening
ouder of gezaghouder

:

:

Van alle personen die een handtekening moeten plaatsen dient een kopie van het legitimatiebewijs te worden
bijgevoegd.
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