Adreswijziging bij verblijf in een zorginstelling

CONCEPT

Deze brochure geeft informatie over uw inschrijving in de Basisregistratie personen en de
verschillen tussen een woonadres en een briefadres.
U verblijft voor onbepaalde tijd in een zorginstelling. Het is belangrijk dat u bereikbaar
bent voor de overheid. Zorg ervoor dat u een adreswijziging doorgeeft bij de gemeente.
Wat zijn uw mogelijkheden?
De Basisregistratie personen
De Basisregistratie personen is dé plek waar uw persoonsgegevens worden vastgelegd.
Alle overheidsinstanties gebruiken deze gegevens (namen en adressen) voor de
uitvoering van hun taken. Denk hierbij aan overheidsinstanties als de belastingdienst,
Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Het is belangrijk dat u
ingeschreven staat op het adres waar u werkelijk woont. Omdat u in een
verpleeginstelling verblijft, heeft u wel de wettelijke mogelijkheid om voor een briefadres
kiezen. In deze brochure leest u hierover meer informatie.
Woonadres
U schrijft zich in op het adres van de woning van de zorginstelling waar u woont.
De administratie van het zorgcentrum beschikt over formulieren aangifte verhuizing.
Dit formulier stuurt u, ingevuld en ondertekend, met een kopie van uw identiteitsbewijs
naar de gemeente Leudal.
Het zorgcentrum informeert u over het juiste adres (straat en huisnummer) van de
woning, die u bewoont. U kunt uw verhuizing ook digitaal doorgeven. Kijk hiervoor op
www.leudal.nl onder “verhuizing doorgeven”. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD.
Briefadres
Omdat u verblijft in een verpleeginstelling, biedt de Wet basisregistratie personen u de
mogelijkheid om voor een briefadres te kiezen. Een briefadres is een adres waar voor u
post in ontvangst wordt genomen en waar ervoor wordt gezorgd dat deze post u ook
daadwerkelijk bereikt. Het briefadres vraagt u bijvoorbeeld aan bij uw partner of kind.
Deze briefadresgever moet hiervoor schriftelijk toestemming geven. Via het briefadres
bent u dan bereikbaar voor de overheid. Wij maken u erop attent dat overheidsorganen
niet meer weten waar u feitelijk verblijft als u bent ingeschreven op een briefadres.
Belangrijk om te weten
Kiest u voor een briefadres? Dan blijkt niet meer uit de Basisregistratie personen waar u
werkelijk woont. Dit kan gevolgen hebben voor uw toeslagen. Heeft u vragen over
toeslagen? Neem dan contact op met de Belastingdienst.
Ook als u een paspoort of identiteitskaart wilt aanvragen kunt u niet meer bij uw
woongemeente terecht. U bent namelijk ingeschreven in de gemeente waar u briefadres
heeft. Een ander nadeel is dat de overheid niet meer weet waar u werkelijk verblijft.
Dit kan van belang zijn bij calamiteiten of een ramp.
Wilt u toch aangifte doen voor een briefadres? Maak dan telefonisch een afspraak met
het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0475) 85 90 00.
Advies
Vraag een correspondentieadres bij de overheidsinstelling waarvan u post ontvangt.
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Correspondentieadres
Het is namelijk niet noodzakelijk om een briefadres aan te vragen als u de post van de
overheid op een ander adres dan uw woonadres wilt ontvangen. U kunt bij de meeste
overheidsinstanties waarvan u post ontvangt zelf een correspondentieadres doorgeven.
Correspondentie van bijvoorbeeld de belastingdienst, uw zorgverzekeraar, Sociale
Verzekeringsbank, BsGW, gemeentelijke afdeling WMO ontvangt u dan op dit
correspondentieadres.
Neem hiervoor contact op met de betreffende overheidsinstelling. Vaak kunt u dit ook
digitaal regelen.
U blijft in deze situatie ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres waar u
werkelijk woont.
Enkele poststukken zullen altijd gestuurd worden naar het adres van de zorginstelling. De
stempas voor verkiezingen wordt bijvoorbeeld altijd gestuurd naar het adres waar u
ingeschreven bent in de Basisregistratie personen.
Vragen
Heeft u vragen over deze onderwerpen?
Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Leudal,
telefoonnummer 0475 – 859000.

