
 
 

 
 

       

      

Aanvraag tot kennisneming van gegevens 
1. Vul het formulier in op de computer.
2. Vragen met een rode * zijn verplicht.
3. Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als deze is ondertekend. Print het formulier, 

onderteken het en stuur het op per post. Of maak een foto of scan van het ingevulde formulier 
en stuur dit bestand als bijlage mee via: aivd.nl/inzageformulier.

4. Vergeet niet een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen.

1 Uw persoonsgegevens 

Naam Voornamen * 

Tussenvoegsel Achternaam * 

Adres Straatnaam * 

Huisnummer * Toevoeging Postcode * 

Plaats * 

Land * 

Telefoon Telefoonnummer 

2 Inzageverzoek 

Over welk onderwerp wilt u gegevens 
opvragen? * 
Bijvoorbeeld over een bepaalde gebeurtenis of een specifieke 
organisatie. (max. 250 karakters)

Over welke periode wilt u gegevens opvragen? 
We kunnen uw aanvraag sneller behandelen als u de begin- 
en einddatum noemt van de periode waarover u gegevens 
wilt ontvangen. (max. 250 karakters)

Wat is de context van het onderwerp? 
(max. 250 karakters)

www.aivd.nl/inzageformulier


      
3 Ondertekening 

Uw aanvraag moet ondertekend zijn. Anders nemen wij het inzageverzoek niet in behandeling. 

Naar wat voor soort documenten bent u op 
zoek?
Zoekt u specifieke informatie, zoals gespreksverslagen, 
notulen of rapporten? Dan kunt u dat in dit veld aangeven. 
(max. 250 karakters)

Kunt u een paar trefwoorden noemen die van 
toepassing zijn op het onderwerp? 
(max. 250 karakters)

Met welk doel wilt u informatie opvragen? 
Soms kunnen we uw verzoek eenvoudiger behandelen als u 
vertelt waarom u de informatie wilt hebben. Dit is niet 
verplicht. (max. 250 karakters)

Plaats 

Handtekening 

Datum 
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