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1 Over dit formulier 

 

1.1 Opbouw specificatie Verhuizing doorgeven 

Deze specificatie is opgebouwd uit meerdere blokken, namelijk: 
 

Bloknummer Omschrijving 

 

1 Inloggen 

2 De verhuizing 

3 Meeverhuizende gezinsleden 

4 Afronden 
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2 Uitgewerkt formulier 

 

2.1 Inloggen 

Hier komt het vaste blok Inloggen Burger. Let op: Verhuizing doorgeven mag uitsluitend via DigiD doorgegeven worden.  
 
 
 

2.2 De verhuizing 

In dit blok vult de aanvrager het nieuwe adres in. 

 Blok 2: De verhuizing 
 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Verhuisdatum dd-mm-eejj Datum 01-04-2015 ja  

2 Uw nieuwe adres is:   infotekst nvt  nee Als postcodetabel niet wordt gehanteerd, kies volgorde van vragen: 

straatnummer, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, 

woonplaats. 

3 Postcode 2715 BD  postcode 7  ja  

4 Huisnummer  1  Alfanumeriek 20  ja  

5 Huisletter A tekst 5 nee  

6 Huisnummertoevoeging Zwart, bis tekst 20 nee  

7 Straatnaam Bredewater  tekst 80  ja 
 

conditie: Indien van toepassing: voor invullen op basis van 

postcode en huisnummer (postcodetabel). 

8 Woonplaats Zoetermeer  tekst 80  nee 
 

conditie: Indien van toepassing: voor invullen op basis van 

postcode en huisnummer (postcodetabel) 
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2.3 Meeverhuizende gezinsleden 

 Blok 3: Meeverhuizende gezinsleden 
 

Meeverhuizende gezinsleden (standaard blok) 

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica  
 

1 Verhuizen er gezinsleden mee? Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja 
 

helptekst 

(suggestie): 

Onder gezinsleden wordt verstaan: uw gehuwde partner, 

uw geregistreerde partner, uw ouder(s), uw kinderen 

zowel minderjarig als meerderjarig. 
helptekst 

(suggestie): 

Een partnerrelatie kan op drie manieren formeel geregeld 

worden, namelijk d.m.v. het huwelijk, het geregistreerd 

partnerschap en een samenlevingscontract. Het 

geregistreerd partnerschap en huwelijk zijn gelijkwaardig. 

Een (notarieel) samenlevingscontact is iets anders dan 

het geregistreerd partnerschap en het huwelijk. U kunt 

alleen een adreswijziging doorgeven voor uw partner als 

u getrouwd bent of als u een geregistreerd partnerschap 

heeft. 

toelichting: Bij prefill alleen tonen: die gerelateerden van de 
aangever waarvan de aangever verplicht of bevoegd is 

tot het doen van aangifte van verhuizing.   

prefill: Indien mogelijk worden de gezinsleden vooringevuld. 

2 Let op! Verhuist er iemand anders mee? 

Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie 

u samenwoont, maar geen geregistreerd 

partnerschap heeft? Dan moeten zij zelf 

aangifte doen. 

  infotekst nvt  nee 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 1   = 'Ja' 

3 Vul de gegevens in van het gezinslid. Wilt u 

nog een gezinslid toevoegen? Kies dan  

‘Toevoegen’. Herhaal deze stap totdat alle 

gezinsleden, die u wilt opgeven, zijn 
ingevuld. 

  infotekst nvt  nee 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 1   = 'Ja' 

4 Hier verschijnt het standaardblok 
PERSOONSGEGEVENS.  

  standaardblok nvt  nee 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 1   = 'Ja' 
 

Indien er gebruik gemaakt wordt van pre-fill is er een 
aanvinkmogelijkheid. 

5 Toevoegen   aktie   nee 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 1   = 'Ja' 

conditie: Maximaal 20 in totaal 
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2.4 Toestemming hoofdbewoner inwoning 

Hier kan, desgewenst, het formulier Toestemming hoofdbewoner inwoning worden ingevoegd (niet verplicht) 
 

2.5 Afronden 

Hier komt het vaste blok Afronden. 
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