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Blad  van 
WFW-BL/0615
Wijzigingsformulier werkgever 
Opgave persoonlijke gegevens Burgerluchtvaart
Personeelsvertrouwelijk
 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
1. Dit Wijzigingsformulier dient ingevuld te worden door de daartoe bevoegde functionaris van de 
    werkgever van de vertrouwensfunctionaris.
2. Volledige invulling voorkomt vertraging bij het verwerken van de wijziging(en).
3. Klik op       voor een toelichting op de vraag.
4. Gebruik de tab-toets om via de volgende toelichting       naar het volgende invulveld te springen;
    meteen in het volgende invulveld klikken kan ook.
5. Vragen met een rood       zijn verplicht; u dient alle verplichte vragen ingevuld te hebben om het formulier te kunnen afdrukken.
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1a
Gegevens vertrouwensfunctionaris
 
Burgerservicenummer
Titel(s)
Familienaam
Voorvoegsel
Voorletter(s)
Voornamen (voluit)
Geslacht
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Geboorteplaats
Geboorteland
Werkgever
1b
Wijziging betreft
 
Maak een keuze uit de beschikbare mogelijkheden. Er zijn meer keuzes tegelijk mogelijk. 
Afhankelijk van uw keuze(s) zal het betreffende blok met de te beantwoorden vragen verschijnen.
2
Verhuizing betrokkene
Nieuwe straatnaam
Nieuw huisnummer
Toevoeging
Nieuwe postcode
Nieuwe plaatsnaam
Nieuwe landnaam
Datum inschrijving nieuw adres (dd-mm-jjjj)
3
Naamswijziging betrokkene
Nieuwe achternaam
Toelichting
4
Wijziging nationaliteit betrokkene
Nieuwe nationaliteit(en)
5
Wijziging gegevens partner
Maak een keuze tussen nieuwe relatie of beëindiging relatie. Let op: in geval van een nieuwe relatie dient door de betrokkene een nieuwe Opgave persoonlijke gegevens (OPG) ingevuld te worden
De wijziging komt voort uit:
* In geval van een nieuwe relatie dient door de betrokkene een nieuwe Opgave persoonlijke gegevens te worden ingevuld.
6
Beëindiging werk
Datum beëindiging werk (dd-mm-jjjj)
7_O
Wijziging/Toevoeging opdrachtgever
Wijziging/toevoeging opdrachtgever
Naam opdrachtgever
Straatnaam
Nummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
KvK-nummer 
Telefoonnummer
Ingangsdatum (dd-mm-jjjj)
7
Betrokkene niet in dienst genomen
9_O
Wijziging/Toevoeging werkgever
Wijziging/toevoeging werkgever
Naam werkgever
Straatnaam
Nummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
KvK-nummer 
Telefoonnummer
Ingangsdatum (dd-mm-jjjj)
10
Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld door de werkgever,
Naam werkgever
Naam functionaris werkgever/inzender
Functie
Telefoonnummer
Plaats
Datum (dd-mm-jjjj)
Handtekening
!
Afdrukken
U dient het volledig ingevulde Wijzigingsformulier werkgever af te drukken en vervolgens te ondertekenen; digitale ondertekening is niet toegestaan.
Als u het formulier probeert af te drukken als niet alle verplichte vragen zijn ingevuld, krijgt u een melding dat afdrukken nog niet mogelijk is.
U kunt die melding wegklikken en vervolgens de printopdracht annuleren; u keert dan terug naar het formulier.
Kiest u wel voor afdrukken als er nog vragen open staan, dan zal een blanco formulier afgedrukt worden.
 
Verzenden
Het volledig ingevulde en ondertekende Wijzigingsformulier werkgever dient in een gesloten en voldoende gefrankeerde envelop naar onderstaand
adres gezonden te worden.
Let op: in het geval van een wijziging in de relatie van de betrokkene dient de betrokkene een nieuwe Opgave persoonlijke gegevens Burgerluchtvaart 
in te vullen!
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