Aanvragen van een afschrift of een uittreksel Burgerlijke stand
Met het bijgevoegde formulier kunt u een afschrift of een uittreksel uit de registers van de Burgerlijke
Stand van de gemeente Hilversum aanvragen.
Terugsturen
Na het formulier te hebben ingevuld en ondertekend, stuurt u het samen met een kopie van een geldig
identiteitsbewijs: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.
Het adres is:
Gemeente Hilversum
Afdeling Publiekszaken
Postbus 9900
1201 GM Hilversum
Na ontvangst sturen wij het uittreksel binnen vier weken naar uw adres. Wilt u het uittreksel naar een
ander adres laten sturen, dan kunt u dat op het formulier invullen. De rekening of acceptgiro van de
kosten van het uittreksel en de portokosten wordt ook naar dat adres gestuurd.
Uittreksel of afschrift nodig voor het buitenland?
Wanneer u het afschrift of het uittreksel nodig hebt voor gebruik in het buitenland dan hebt u
doorgaans een internationaal uittreksel nodig. Informeer dit voor de zekerheid bij de betreffende
autoriteit of instantie.
Op bijgevoegd formulier kunt u aangeven of u een internationaal uittreksel uit de registers van
burgerlijke stand wilt ontvangen. Deze is in zeven talen opgesteld; te weten Nederlands, Engels,
Frans, Duits. Italiaans, Spaans en Turks.
Voor de akten van omzettingen van huwelijk naar geregistreerd partnerschap en visa versa en de akten
van partnerschap is het niet mogelijk deze internationaal af te geven, omdat deze niet in het verdrag
van Wenen van 8 september 1976 is opgenomen.
Verschil tussen een uittreksel BRP en een afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand (BS)
Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een verklaring opgesteld door de gemeente
waar u staat ingeschreven met daarin persoonsgegevens over uw inschrijving in de BRP, zoals uw
naam, adres, geboortedatum, gezinsleden en burgerlijke staat. U moet het uittreksel BRP aanvragen in
de gemeente waar u staat ingeschreven.
Een afschrift Burgerlijke Stand is een volledige weergave van de akte van enkele rechtsfeiten in uw
leven, zoals geboorte, huwelijk en overlijden.
Een uittreksel Burgerlijke Stand is een verklaring met een beperkte weergave van de akte van enkele
rechtsfeiten in uw leven, zoals geboorte, huwelijk en overlijden.
Het afschrift Burgerlijke Stand en het uittreksel Burgerlijke stand moet worden aangevraagd in de
gemeente waar dat rechtsfeit heeft plaatsgevonden en waar de originele akte (zoals de geboorteakte,
de huwelijksakte en de overlijdensakte) is opgemaakt. Dus een afschrift of uittreksel van uw
geboorteakte vraagt u aan in de gemeente waar u bent geboren.
Het aanvraagformulier voor een uittreksel BRP vindt u op onze website www.hilversum.nl

Verzoek om een afschrift of een uittreksel uit de registers van de Burgerlijke stand
Persoonsgegevens
Burgerservicenr (BSN): …………………………………………………………………………
Achternaam:

……………………………………………...................... □ Vrouw □ Man

Tussenvoegsel:

…………………………………………………………………………

Voorletter(s):

…………………………………………………………………………

Geboortedatum:

…………………………………………………………………………

Geboorteplaats:

…………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………

Postcode:

………………………… Woonplaats…………………………………

E-mail:

…………………………………………………………………………

Land:

…………………………………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………

Van welke soort akte burgerlijke stand vraagt u een afschrift of een internationaal uittreksel aan?

□

Afschrift van geboorteakte

Aantal: …..

□

Uittreksel internationaal van geboorteakte

Aantal: …..

□

Afschrift van overlijdensakte

Aantal: …..

□

Uittreksel internationaal van overlijdensakte

Aantal: …..

Datum overlijden: ………………..Naam overledene: ……………………….
□

Afschrift van huwelijksakte

Aantal: …..

□

Uittreksel internationaal van huwelijksakte

Aantal: …..

Datum huwelijk: …………………Naam partner: …………………………...
□

Afschrift van echtscheidingsakte

Aantal: …..

□

Uittreksel internationaal van echtscheidingsakte

Aantal: …..

Datum echtscheiding: ………………..Naam partner: ……………………….
□

Afschrift van akte sluiten geregistreerd partnerschap

Aantal: …..

Datum partnerschap: …………………Naam partner: ……………………….
□

Afschrift van akte ontbinding geregistreerd partnerschap

Aantal: …..

Datum beëindiging partnerschap: ……………….Naam partner: ………………………

Waarom hebt u het document nodig:
.............................................................................………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Kosten:
De verschuldigde leges voor de diverse uittreksels en afschriften kunt u vinden op www.hilversum.nl
Adres
Naar welk adres moet het internationaal uittreksel of het afschrift en de rekening of acceptgiro worden
verstuurd?
□ Uw eigen adres
□ Een ander adres, namelijk:
Achternaam: ……………………………………………………………………………
Voorletter(s): ……………………………………………......... □ Vrouw □ Man
Adres: ………………………………………………………………………………….
Postcode: ………………………………………………………………………………
Woonplaats: ……………………………………………………………………………
Land: …………………………………………………………………………………...
Heeft u een kopie van uw geldige identificatiebewijs bijgevoegd?
□ Ja, kopie van …………………………………………………………………………..
□ Nee, zonder kopie wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
Ondertekening
Datum: …………………………..
Plaats: ……………………………
Handtekening:

