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Gemeente Lansingerland 
 

Formulier aangifte emigratie 

1. Toelichting bij aangifte emigratie 

Wanneer vul ik dit formulier in?  

 Als u naar redelijke verwachting gedurende een jaar tenminste twee derde van de tijd (8 

maanden) buiten Nederland zult verblijven. 

Wat moet ik doen?  

 Dit formulier invullen en ondertekenen. 

 Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap dan mag u voor uw partner 

aangifte doen. Allebei apart aangifte doen is ook toegestaan.  

 Als er nog iemand achterblijft op uw adres, moeten alle personen die naar het buitenland 

verhuizen, persoonlijk langskomen aan de balie van het gemeentehuis. Ook kinderen. 

 Heeft u het formulier ingevuld dan maakt u een afspraak via de website 

www.lansingerland.nl. Het ingevulde formulier en een geldig legitimatiebewijs neemt u 

mee naar de afspraak. 

Goed om te weten 

 Doe niet eerder dan 5 dagen voor vertrek naar het buitenland aangifte.  

 Nadat de emigratie is verwerkt, gaan de gegevens naar Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). 

U kunt bij de RNI een bewijs van uitschrijving aanvragen.   

 Als u uw verhuizing doorgeeft wordt u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen 

(BRP). 

 Is uw verblijfplaats in het buitenland nog niet bekend? Vul dan het adres in waar u in 

eerste instantie verblijft. Dit mag ook een hotel zijn. 

Hulp nodig? 

Onze medewerkers helpen u graag. Bel (010) 800 40 00.   

  

http://www.lansingerland.nl/
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2. Uw gegevens 

Voornamen  

Achternaam  

Burgerservicenummer  

Straatnaam + 

huisnummer  

Postcode  

Woonplaats  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Telefoonnummer 

(overdag bereikbaar)  

E-mailadres  

 

 

3. Gegevens van het adres waar u verblijft in het buitenland? 

Straatnaam + 

huisnummer  

Postcode of 

regiocode  

Woonplaats  

Land  

Datum vertrek  

Hoe lang gaat u in 

het buitenland 

verblijven?  
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4. De volgende personen verhuizen mee naar het adres in het buitenland 

Gegevens echtgenoot/geregistreerd partner 

Voornamen  

Achternaam  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

 

Gegevens kind 1 

Voornamen  

Achternaam  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

 

Gegevens kind 2  

Voornamen  

Achternaam  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

 

Gegevens kind 3 

Voornamen  

Achternaam  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  
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5. Blijven er personen op het oude adres wonen? 

 Ja, ga verder naar vraag 6 (Alle personen, ook kinderen, komen mee naar de afspraak 

op het gemeentehuis)  

  Nee, ga verder naar vraag 7 

6. Welke personen blijven op het oude adres wonen? 

Voornamen  

Achternaam  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

 

Voornamen  

Achternaam  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

7. Ondertekening 

Ik verklaar hierbij dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld. 

 

Als u onjuiste gegevens heeft ingevuld, kan dit gezien worden als een overtreding van de 

verplichting tot het doen van aangifte, zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen. U 

kunt voor deze overtreding een bestuurlijke boete krijgen van maximaal € 325,-- (artikel 4.17 

Wet basisregistratie personen). 

 

Handtekening                                     

 

Datum                                        

 
 

Let op! Voeg bij de aangifte een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
(paspoort/identiteitskaart/rijbewijs/verblijfsvergunning) bij.  
 


