
 

 

 

BASISREGISTRATIE PERSONEN 
 

 

Gemeente: Zuidplas 
 

Datum balie: 

□ Hervestiging vanuit buitenland 
 
Indien eerder in Nederland gewoond, laatste gemeente van opneming in persoonsregister:  
In case of previous stay in the Netherlands , last municipality in which registered and when 
Gemeente__________________________en wanneer:_______________  
municipality                                                  and when  
 
Burgerservicenummer: ________________________ 
 
□ 1e vestiging vanuit buitenland 
 
 Datum aankomst in Nederland: 
Date of arrival in the Netherlands________________ 
  

 

Persoonsgegevens / Personal details: 
 
Geslachtsnaam / surname: 
(Achternaam)                     ___________________________ 
 
Voornamen /given names: ___________________________ 
 

□ M male 
□ F female 
Geboortedatum / date of birth: 

Geboorteplaats / place of birth: 

Geboorteland / country of birth: 

Nationaliteit / nationality: 

Voeg een kopie van uw paspoort / identiteitskaart toe. 
Please provide us with a copy of your passport / identity card and your birth certificate. 

 
 
Burgerlijke staat / marital status: 
 

□ ongehuwd / single 
□ gehuwd / married 
□ geregistreerd partner / registrated partner 
 

□ gescheiden / divorced 
□ gescheiden geregistreerd partner/ divorced registrated partner 

 
□ weduwe/weduwnaar / widow/widower 
 

Please provide us with your proof of your marital status (i.e. marriage certificate)  

 



 

 

 

Verblijfsgegevens / Whereabouts Information: 
 
 
Land van vertrek naar Nederland: 
Country of departure to the Netherlands 
 

 
Vermoedelijke duur van uw verblijf 
Probable duration of your stay 
 

 
Adres waar u nu woont  
Current address 
 
Straat en huisnummer  
Street and number:  
Postcode en woonplaats 
postal code and city: 
 

 
Telefoonnummer: 
Telefone number 
 
Emailadres:                    
 

 
 
                                  
Inwonend bij / residing with:  
 
Handtekening hoofdbewoner / signature main tenant: 
(kopie legitimatiebewijs bijsluiten) Please attach a copy of his / her passport 
 
 

Zelfstandig / Independent 
 

(een kopie huur/koopcontract bijsluiten) (Please attach a copy of your rental contract / purchase contract) 
 
 

 
Oudergegevens / Parents: 
 
Moeder / Mother:                                                          

Geboortenaam     surname:  

Voornamen          given names:  

Geboortedatum   date of birth:  

Geboorteplaats    place of birth:  

Geboorteland       country of birth:  

Woonplaats          residence:  

 



 

 

 

Oudergegevens / Parents: 
 
Vader / Father:                                                                                                 

Geboortenaam     surname:  

Voornamen          given names:  

Geboortedatum   date of birth:  

Geboorteplaats    place of birth:  

Geboorteland       country of birth:  

Woonplaats          residence:  

 
Huwelijksgegevens: (alleen te beantwoorden als u gehuwd bent) 

 

Naam van uw echtgenoot/echtegenote: 

Voornamen          given names: 

Geboortedatum    date of birth: 

Geboorteplaats    place of birth: 

Geboorteland       country of birth: 

Huwelijksdatum   date of marriage: 

Huwelijksplaats    place of marriage: 

Huwelijksland       country of marriage: 

Woonplaats van echtgenoot/echtgenote   residence of spouse: 

Please provide us with a copy of your marriage certificate 

  
Vroegere huwelijken: (alleen te beantwoorden als u gehuwd geweest bent) 

Previous marriages 
Naam van uw echtgenoot/echtgenote: 
Name: 

Voornamen           given names: 

Geboortedatum     date of birth: 

Geboorteplaats     place of birth: 

Geboorteland        country of birth: 

Huwelijksdatum     date of marriage: 

Huwelijksplaats     place of marriage: 

Huwelijksland        country of marriage: 

Huwelijk ontbonden door:  □ echtscheiding (divorce) 
Marriage dissolved by        □ overlijden (decease) 

Datum huwelijksontbinding  date of divorce: 

Plaats huwelijksontbinding   place of divorce: 

Land huwelijksontbinding     country of divorce: 

Please provide us with a copy of termination of the marriage   

 
Gegevens kinderen / information about your children: 
Geslachtsnaam: 
surname 

Voornamen: 
given name 

Geb.datum: 
date of birth 

Geb.plaats 
place of birth 

M / V 
M/F 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Let op! Bij vestiging van een kind, een eigen formulier invullen voor  het kind. In case your child will 
register in The Netherlands as well, a separate registration form for your child should be filled out. 



 

 

 

 

Brondocumenten 
Kruis hieronder aan welke documenten u meestuurt:                          

O Kopie van uw geldige legitimatiebewijs; 

O Kopie reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt;  

O Bewijs van uitschrijving als u afkomstig bent van de Nederlandse Antillen of Aruba;  

O Huur- of koopcontract, of toestemmingsbrief van de eigenaar of hoofdbewoner van de 

woning waar u verblijft. Stuur ook een kopie legitimatiebewijs van deze persoon mee.  

 

U bent wettelijk verplicht om brondocumenten over rechtsfeiten die zich hebben 

voorgedaan in het buitenland te overleggen. (Bij een hervestiging rechtsfeiten die na de datum 

van uw vertrek naar het buitenland hebben plaatsgevonden). Te denken valt aan akten van 

huwelijk, echtscheiding of geboorte. Indien de documenten niet in de Duitse, Engelse of 

Nederlandse taal zijn opgesteld, moeten deze eerst vertaald worden. Houdt ook rekening met 

eventuele legalisatievereisten. Mocht u in het bezit zijn van deze brondocumenten, neem deze 

dan mee bij de afspraak met onze medewerker. Mocht u deze nog niet in uw bezit hebben, dan 

wordt u door ons schriftelijk geïnformeerd wanneer wij deze uiterlijk van u willen ontvangen. 

Indien u niet aan deze verplichting voldoet kan u een bestuurlijke boete worden opgelegd 

van maximaal € 325,00.  

 

Documents 
Please tick the boxes of the documents that are attached: 

O A copy of your valid passport / identity card; 

O A copy of your passport / identity card, or any other document, of which we could 

 conclude your nationality. 

O In case you come from the Netherlands Antilles or Aruba: include a proof of deregis tration. 

O A rental contract or purchase contract; or a proof of permission from the main tenant to 

register at the address. In the latter case, also attach a copy of his / her passport.  

 

You are required by law to provide source documents about legal facts that have occurred 

abroad. Examples that could be thought of are certificates of birth, marriage and divorce. In case 

these documents are not in Dutch, German or English language, these documents need to be 

translated by a translator. Also, take into account any legalisation requirements. In case you are 

in the possesion of any of these documents, please bring them to the appointment at the 

municipality office. In case you are not in the possession of any of these documents, you will be 

informed by a letter before which latest date we need to receive the documents. If you do not 

meet this obligation, you can be imposed a fine of maximum € 325,00. 

 



 

 

 

 

 

 
U heeft het recht om geheimhouding van uw persoonsgegevens aan te vragen: 
You have the right to request that your personal that is kept secret: 
 
□ ja / yes                                             □ nee / no 
 

 
Wanneer u of het land weer verlaat moet u dit altijd persoonlijk kenbaar maken aan de 
Gemeente. 
When leaving the country you should always notify the municipality in person. 
 
 
Ik verklaar alle gegevens op dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld:  
I declare that all information on this form has been provided truthfully: 
 
(Bij verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens maakt betrokkene zich schuldig aan een 
overtreding) 
(It is an offence to give incorrect or incomplete information) 
 
Datum / Date:   
 
Handtekening / signature 

 
 
 
 

 
Retour adres / return to: 
 
Gemeente Zuidplas 
Antwoordnummer 6 
2900 VB  Nieuwerkerk aan den IJssel 


