Adreswijziging
Online aanvragen
Elke verhuis moet aangegeven worden bij de nieuwe gemeente van woonst.
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Wat is dit?
Als je verhuist binnen België, moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen melden aan het lokaal bestuur van je nieuwe
verblijfplaats. Ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.
Je kan de verhuis pas aangeven als je effectief verhuisd bent.

Hoe aanvragen?
Stap 1: je geeft je nieuwe adres door
Je moet de adreswijziging melden aan de gemeente waar het nieuwe adres gelegen is:
 je kan de adreswijziging online doorgeven via het thuisloket van je (nieuwe) gemeente.
 je kan een afspraak maken bij de dienst burgerzaken van je (nieuwe) gemeente.
Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de
aangifte doet.
Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om de hoofdverblijf elders te
vestigen, moet hij/zij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.
Stap 2: controle door de politie
Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt.
Stap 3: aanpassen van het adres op de identiteitskaart
Vanaf de derde werkdag na de controle door de wijkagent wordt je ingeschreven op je nieuwe adres. Vanaf dan kan je een
afspraak maken om het nieuwe adres op je identiteitskaart te registreren.
Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte
brengen.
De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en). Het kentekenbewijs
zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Wat meebrengen?
Bij de aangifte van de adreswijziging:
 je identiteitskaart

Voor het aanpassen van je identiteitskaart:
 identiteitskaart met pincode van alle gezinsleden die verhuizen

Wat kost dit?
Een adreswijziging is gratis.

Extra informatie
Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te
vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Online aanvragen

