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Geachte ouders,
U hebt uw dochter Jill, geboren op 27 maart 2012, geadopteerd. De rechtbank heeft de adoptie op 12
juni 2016 officieel uitgesproken. De persoonsgegevens van Jill zijn bijgewerkt in de basisregistratie
persoonsgegevens (BRP). In deze brief staat hoe u de ‘oude’ persoonsgegevens kunt laten
verwijderen als u dat wenst.
Hoe is het in de wet geregeld?
De bijgewerkte persoonsgegevens van uw dochter staan nu in de BRP. De ‘oude’ gegevens blijven
ook staan. U kunt bepaalde persoonsgegevens van uw dochter van vóór de adoptie laten
verwijderen. Dat staat in de Wet BRP, artikel 2.57, derde lid. Houd er dan rekening mee dat niemand
de oorspronkelijke afkomst van Jill nog kan nagaan in de BRP.
Welke gegevens kan ik laten verwijderen?
- de oude achternaam en/of voornaam (de nieuwe namen komen daarvoor in de plaats)
- de gegevens van de oorspronkelijke ouder(s)
- de gegevens over de oorspronkelijke nationaliteit
- oude adresgegevens
Kan ik de oude gegevens nog terugvinden?
Ja, dat kan. De oorspronkelijke naam en gegevens van de ouder(s) blijven staan in de registers van
de burgerlijke stand. De uitspraak over de adoptie is namelijk opgenomen in die registers. In de
uitspraak staan de oorspronkelijke gegevens.
De nieuwe gegevens zijn bij de geboorteakte van Jill gevoegd. De oude gegevens worden niet
verwijderd. Met een afschrift van de geboorteakte kan Jill dus altijd de oorspronkelijke afkomst
nagaan. De originele geboorteakte kan niet aangepast worden.

Wilt u de gegevens van uw kind laten verwijderen uit de BRP?
Vul dan het formulier in en zet uw handtekening. Maak kopieën van uw legitimatiebewijzen en stuur
alles in één envelop naar:
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Publieke Dienstverlening
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch
Wilt u de gegevens van uw kind niet laten verwijderen uit de BRP?
Als u niets wilt laten aanpassen dan hoeft u niets in te sturen.
Hebt u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op. Houd deze brief bij de hand en bel naar (073) 615 51 55.

Met vriendelijke groet,
Gemeente 's-Hertogenbosch,
namens deze,

T.A.M. Meijer
Hoofd van de afdeling Publieke Dienstverlening

AB06145656

Verwijderen persoonsgegevens
Waarom dit formulier?
U geeft met dit formulier aan welke gegevens
u wilt laten verwijderen uit de basisregistratie
persoonsgegevens.
Het gaat om de gegevens van uw dochter Jill,
geboren op 27 maart 2012.

Hoe gaat het verder?
U ontvangt een brief als de gegevens zijn
verwijderd.
Hebt u vragen?
Bel naar (073) 615 51 55.

Persoonlijke gegevens adoptieouders
Naam

A.M.C. van Raven

Handtekening

Naam

S.S.A.A. van Raven - Seegers

Handtekening

Welke gegevens van uw kind wilt u laten verwijderen?


oorspronkelijke voornaam/voornamen (de naam die uw kind kreeg bij de adoptie komt
ervoor in de plaats)



oorspronkelijke achternaam (de naam die uw kind kreeg bij de adoptie komt ervoor in de
plaats)



gegevens van de oorspronkelijke ouder(s)

 oorspronkelijke nationaliteit
historische adresgegevens



Meesturen: Kopieën van de legitimatiebewijzen van beide ouders

