
   
 

INLICHTINGENFORMULIER OPNEMING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN                           
Формуляр заповнення персональних даних  

Indien rechtsfeiten (geboorte, huwelijk en scheiding) buiten Nederland hebben plaatsgevonden, dient u dit aan te 
tonen door overlegging van bewijsstukken. - В разі, якщо названі юридичні дії (народження, заключення 
шлюбу, розірвання шлюбу) не відбулися в Нідерландах, ви повинні пред'явити підтверджуючі 
документи. 
  

Geslachtsnaam – 

Прізвище 

 

 

 
 

BSN – реєстраційний номер   

Heeft u ook andere namen gehad? 
–  У випадку зміни прізвища, 
вказати попереднє 

 

 

Voornamen -   

Ім'я та по батькові 

 
 

Geboortedatum –  

Дата народження 

 Dag Maand Jaar         (День  Місяць  Рік) 

 

Plaats en land van geboorte –  

Країна та місце народження 

 
 

Geslacht -  Стать   Man (чоловік)            Vrouw (жінка)   

Nationaliteit -  Громадянство  
 

Adres in de gemeente – 

Адреса в муніципалітеті 

та номер бунгало 

 

 

Vermoedelijke duur van verblijf in 
Nederland – Ймовірна 
тривалість перебування у 
Нідерландах 

 
Land van waar / Country from 
where / З якої країни ви 
прибули  

 

 Onbekend maar langer dan 4 maanden – невідомо, але більш ніж 4 місяці 

 
 

   

   Ukraine/ Russia / ………………………  

Burgerlijke staat – Сімейний стан 

O = ongehuwd / Неодружений 

H = gehuwd / Одружений 

W = weduwstaat / Вдівство 

S = gescheiden / Розлучений 

 

   

De voorvermelde gegevens zijn overeenkomstig de waarheid verstrekt. 

Всі наведені мною у цьому документі відомості є вірними, на підтвердження чого я ставлю свій 
підпис нижче 

Datum en plaats van afgifte – 

Дата і місце заповнення 

       Dag Maand Jaar   (День Місяць  Рік) 

  

Handtekening – Підпис 

 
 

 

 



   
 
 
 

Categorie 02 en 03  

Ouders – parents - Батьки 
 

Vader – father- Батько 
 

Moeder – mother - 

Мати 
 

Geslachts-/familienaam - Family name - 

Прізвище  
 

  

Voornamen - Christian names –  

 Ім’я та по батькові 

 
 

  

Geboortedatum - Date of birth –  

Дата народження 
 

  

Plaats van geboorte - Place of birth- 

Місце народження  
 

  

Land van geboorte - Land of birt h-  

Країна народження  
 

  

 
 
 

Categorie 05  

Echtgenoot of echtgenote Spouse 

 Чоловік або дружина  
 Husband (чоловік) O       Wife (дружина) O 

Geslachts-/familienaam Family name – 

 Прізвище 
:  

Voornamen First names – 
 Ім'я та по батькові  

:  

Geboortedatum Date of birth – 

 Дата народження 
:  

Plaats van geboorte Place of birth  

Місце народження  
 

:  

Land van geboorte Land of birth 

Країна народження  
 

:  

Geslacht - Sexe - Стать 
 

: Man (чоловік) O             Vrouw (жінка)  O   

Datum van huwelijkssluiting Date of marriage  

Дата одруження  
 

:  

Plaats van huwelijkssluiting Place of marriage  

Місце одруження  
 

:  

Land van huwelijkssluiting Land of marriage  

Країна реєстрації шлюбу  
 

:  

 


