Dit formulier graag volledig ingevuld meenemen naar uw
afspraak voor het inleveren van uw documenten
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
14 0186 of info@gemeentehw.nl.

Verzoek tot opname / wijziging / aanvulling in de basisregistratie
personen (BRP) Ingevolge artikel 2.58 Wet BRP
Inleveren documenten
Ondergetekende
Burgerservicenummer:
Huidige achternaam :
Huidige voorna(a)m(en:
Huidige geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Ingeleverd door:

verzoekt /verzoekt namens (alleen invullen indien het uw minderjarige kind betreft)
Burgerservicenummer:
Huidige achternaam :
Huidige voorna(a)m(en:
Huidige geboortedatum:

het hieronder aangegeven document te controleren of het voldoet aan de eisen voor
opname/wijziging/aanvulling, en de gegevens in de BRP hiermee in overeenstemming te
brengen.
* Heeft één van u of beiden niet de Nederlandse nationaliteit?
Dan kan er een aanvullende verklaring nodig zijn. Bij de medewerker burgerzaken kunt u hier meer informatie over krijgen.

Ingeleverde documenten:










Geboorteakte
Huwelijksakte *
Huwelijksontbindingsakte
Overlijdensakte
Bewijs van nationaliteit
Bewijs van burgerlijke staat
Reisdocument
Huwelijksboekje
Anders, namelijk ____________________________________________________________________________________
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Ingeleverd in verband met verzoek tot:









Eerste inschrijving in de basisregistratie personen (aanleg PL)
Aanpassen persoons-/oudergegevens
Opnemen/aanpassen huwelijksgegevens in de basisregistratie personen
Opnemen/aanpassen persoonsgegevens kind op PL ouders
Voorgenomen huwelijk
Voorgenomen erkenning
Naturalisatie/optie *
Wijziging naamgegevens in: ______________________________________________________________

 Wijziging geboortegegevens in: ___________________________________________________________
 Anders, namelijk _____________________________________________________________________________________________
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Mededelingen voor de verzoeker
Uw document is ingenomen ter beoordeling en kan ter controle van echtheid naar het Bureau Documenten van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of voor opname in Document Information System Civil Status (DISCS)
van de IND worden verzonden.
Als het document niet voldoet aan de legalisatievoorschriften of de inhoud niet juist is, dan kan de
opname/wijziging/aanvulling niet worden doorgevoerd in de basisregistratie personen.
Blijkt uit onderzoek dat het document vals is dan zal het document niet aan u worden teruggegeven en wordt er
aangifte gedaan bij de Politie.
Als het document niet voldoet, inhoudelijk niet juist of vals is, wordt u hierover schriftelijk ingelicht.
Wordt het ingeleverde document gebruikt voor een wijziging in de BRP dan kan de aanpassing tot gevolg hebben dat de in uw
bezit zijnde legitimatie- en identiteitsbewijzen van rechtswege hun geldigheid verliezen, zodra de aanpassing in de basisregistratie
personen is verwerkt.
Hoe wenst u bericht te ontvangen wanneer u uw document weer kunt ophalen?
 Schriftelijk

 Telefonisch

 Via e-mail

Ondertekening
Door ondertekening van deze aanvraag verklaart ondergetekende het verzoek te willen doen. Ook verklaart ondergetekende
kennis te hebben genomen van de hierboven genoemde mededelingen voor de verzoeker.
Datum:
Handtekening:

Ondertekening voor in ontvangst nemen teruggegeven documenten
De hiervoor genoemde documenten zijn door ondergetekende weer in ontvangst genomen.
Datum:
Handtekening:

Paraaf en naam ambtenaar voor ontvangst en teruggave documenten
Ontvangst

Teruggave

Datum:

Datum:

Paraaf / naam:

Paraaf / naam:
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