
Checklist: Zorgeloos verhuizen ! 
 

 

� Adreswijziging doorgeven aan de gemeente 

o Het eerste wat je moet doen als je verhuisd bent, is jezelf en je gezin laten 

inschrijven bij de bevolkingsdienst van je nieuwe gemeente of stad. Dit moet binnen 

de 8 werkdagen gebeuren. Ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, ben je 

verplicht om je adreswijziging te melden. Doe je dit niet, dan kun je beboet worden. 

Je kunt een adreswijziging persoonlijk melden bij de gemeentediensten, maar het 

kan ook schriftelijk, per fax of per e-mail. 

 

� Automatische veranderingen 

 

o mutualiteit of ziekenfonds; 

o OCMW; 

o belastingen; 

Tip!  Heb je bezwaar aangetekend tegen je belastingaanslag, dan geef je 

best wel zelf je nieuwe adres door aan de belastingadministratie.  

o Kind en Gezin; 

o kas voor werkloosheidsuitkeringen; 

o Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en 

Vervoer; 

(Via een databank worden ook zij automatisch op de hoogte gebracht van je 

adreswijziging. Je oude adres blijft wel gewoon op je papieren 

inschrijvingsbewijs staan. De controlediensten weten dat ze voor het geldige 

adres de databank moeten consulteren.) 

o arbeidsongevallenverzekering; 

o kas voor jaarlijkse vakantie. 

 

 

� Zelf te verwittigen 

o je werkgever: vraag ook na bij je werkgever of je recht hebt op een dag verlof (klein 

verlet) voor je verhuis, dit is niet automatisch het geval; 

o VDAB, Actiris of Forem als je werkzoekende bent; 

o je bank en verzekeringsmaatschappij; 

o de school of crèche/ kinderopvang van je kinderen; 

o je huisarts en tandarts (voor je dossier); 

o het centrale huisdierenbestand (zo wordt de chip van je huisdier aangepast); 

o water-, elektriciteits- en aardgasleveranciers; 

o internet, telefonie, TV; 

o je kranten- of tijdschriftenabonnement; 

o de verenigingen waar je lid van bent;  

o kennissen, vrienden, familie; 

o kruispuntbank der Ondernemingen als je een eigen zaak hebt 



 

 

� Laat je post automatisch doorsturen 

� parkeerplaatsen reserveren 

� bewonerskaart aanvragen 

� vermeld naam en voornaam duidelijk op de deurbel en brievenbus 

 


