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First registration in the 
Municipal Personal Records 
Database (BRP)
Aangifte eerste inschrijving in de 
Basisregistratie Personen (BRP) vanuit het buitenland

Gemeente Rotterdam 
Postbus 70013 
3000 KR Rotterdam 
Telefoon: 14 010 
Website: Rotterdam.nl

Privacy
The municipality handles your data with care. You 
can read more about this at Rotterdam.nl/privacy.                                                  
(De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u 
hierover op Rotterdam.nl/privacy.) 

Personal Details (Persoonsgegevens)

Surname (Achternaam)

Have you previously had a different surname? (Heeft u eerder een andere achternaam 
gehad?)

No (Nee)

Yes, due to recognistion (Ja, door erkenning)

Yes, due to marriage/registered partnership (Ja, door huwelijk/geregistreerd 
partnerschap)

Yes, due to another reason, please specify: (Ja, andere reden, namelijk:)

First names (Voornamen)

Male (Man)

Female (Vrouw) 

Date of birth (Geboortedatum)

Country of birth (Geboorteland)

Nationality (Nationaliteit)

http://Rotterdam.nl
http://Rotterdam.nl/privacy
http://Rotterdam.nl/privacy.)</i>
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Marital status (Burgerlijke staat)

Single (Geen huwelijk/geresistreerd partnerschap/ongehuwd)

Married (Gehuwd)

In a registered partnership (Geregistreerd partner)

Separated/divorced (Gescheiden)

Separated/divorced from a registered partner (Gescheiden geregistreerd partner)

Widowed (Weduwstaat)

Do you have a social security number (BSN)? (Heeft u een burgerservicenummer 
(BSN)?)

Yes (Ja) Namely (8 or 9 digits): (Namelijk (8 of 9 cijfers:)

No (Nee)

Telephone number (10 digits) (Telefoonnummer (10 cijfers))

E-mail address (yourname@example.nl) (E-mail (uwnaam@voorbeeld.nl))

Residence details (Verblijfsgegevens)

When did you arrive in the Netherlands? (Datum van aankomst in Nederland?)

In which country did you reside before you moved to the Nederlands? (In welk land 
woonde u hiervoor?)

The address you are currently staying at in Rotterdam is: (Op welk adres verblijft u in 
Rotterdam?)

Postal code (Postcode)

Are you currently living with somebody? (Woont u bij iemand in?)

Yes (Ja) with (met)

No (Nee)

How long do you expect to stay in the Netherlands? (Hoe lang denkt u in Nederland te 
blijven?)

Do your children live in this municipalty? (Wonen uw kinderen in deze gemeente?

No (Nee)

Yes, please enter your children’s details below. (Ja, vul de gegevens van uw 
kinderen hieronder in)

mailto:yourname@example.nl
mailto:uwnaam@voorbeeld.nl
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Your children’s details (Kinderen)

1. Surname (Achternaam) First names (Voornamen)

Date of birth (Geboortedatum) Place of birth (Geboorteplaats)  Country of birth (Land)

Residing at home? (Inwonend?)

Yes (Ja)

No (Nee)

2. Surname (Achternaam) First names (Voornamen)

Date of birth (Geboortedatum) Place of birth (Geboorteplaats)  Country of birth (Land)

Residing at home? (Inwonend?)

Yes (Ja)

No (Nee)

3. Surname (Achternaam) First names (Voornamen)

Date of birth (Geboortedatum) Place of birth (Geboorteplaats) Country of birth (Land)

Residing at home? (Inwonend?)

Yes (Ja)

No (Nee)

4. Surname (Achternaam) First names (Voornamen)

Date of birth (Geboortedatum) Place of birth (Geboorteplaats)  Country of birth (Land)

Residing at home? (Inwonend?)

Yes (Ja)

No (Nee)

5. Surname (Achternaam) First names (Voornamen)

Date of birth (Geboortedatum) Place of birth (Geboorteplaats) Country of birth (Land)

Residing at home? (Inwonend?)

Yes (Ja)

No (Nee)
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6. Surname (Achternaam) First names (Voornamen)

Date of birth (Geboortedatum) Place of birth (Geboorteplaats) Country of birth (Land)

Residing at home? (Inwonend?)

Yes (Ja)

No (Nee)

Have you previously been registered in the Netherlands? (Heeft u eerder in Nederland 
ingeschreven gestaan?)

Yes (Ja) from the year: (vanaf het jaar:)

No (Nee)

Your parents’ details (Gegevens van uw ouders)

Mother - maiden name 
(Moeder - meisjesnaam)

Father (Vader)

Surname                 
(Achternaam)

First names                          
(Voornamen)

Date of birth 
(Geboortedatum)

Place of birth 
(Geboorteplaats)

Country of birth 
(Geboorteland)

Place of residence 
(Woonplaats)

Marriage Details (Huwelijksgegevens)

Are you married? (Bent u getrouwd?)

No (Nee)

Yes, please specify below (Ja, met onderstaande persoon)

Surname of your spouse (Achternaam van uw echtgenoot/echtgenote)

First names of your spouse (Voornamen)

Spouse’s place of residence (Woonplaats echtgenoot/echtgenote)

Date of birth (Geboortedatum) Place of birth (Geboorteplaats)
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Country of birth (Geboorteland) Date of marriage (Huwelijksdatum)

Place of marriage (Huwelijksplaats) Country of marriage (Huwelijksland)

Previous marriages (Eerdere huwelijken)

Have you been married before? (Bent u eerder getrouwd geweest?)

No (Nee)

Yes, please specify below (Ja, met onderstaande persoon)

First marriage                                            
(Eerste huwelijk)

Second marriage                                                     
(Tweede huwelijk) 

Surname of previous 
spouse (Achternaam 
echtgenoot)

First names        
(Voornamen)

Date of birth 
(Geboortedatum)

Place of birth 
(Geboorteplaats)

Country of birth 
(Geboorteland)

Date of marriage 
(Huwelijksdatum)

Place of marriage 
(Huwelijksplaats)

Country of marriage 
(Huwelijksland)

Marriage dissolved by  
(Huwelijk ontbonden                 
door)

Divorce                 
(Echtscheiding)

Divorce 
(Echtscheiding)

Death (Overlijden) Death (Overlijden)

Date of marriage 
dissolution (datum 
huwelijksontbinding)
Place of marriage 
dissolution (Plaats 
huwelijksontbinding)
Country of marriage 
dissolution (Land 
huwelijksontbinding) 
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Signature (Ondertekening)

The person concerned declares that all information on this form has been entered 
truthfully.  
(Betrokkene verklaart alle gegevens op dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.)

Date (Datum) Signature (Handtekening)

NB: The municipality of Rotterdam can impose an administrative fine if you deliberately 
provide incorrect information to the BRP. You must notify us in good time of any changes 
to your details, such as a change of address, a change in your marital status or the birth 
of a child. 

Let op! De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete opleggen als u bewust 
onjuiste informatie heeft opgegeven. Ook wijzingen in uw gegevens zoals een adres-
wijziging, een wijziging in uw burgerlijke staat, de geboorte van een kind moet u tijdig 
doorgeven. 

Handing in the form (Het formulier inleveren)

Complete this form and bring it to your appointment at the Stadswinkel. (Neem dit formu-
lier ingevuld mee naar uw afspraak bij de Stadswinkel.)
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