
 

 

       

Aanvraag tot kennisneming van 
persoonsgegevens 

1. Vul het formulier in op de computer. Tussendoor opslaan is mogelijk.
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 legitimatiebewijs mee te sturen.
5. Wilt u inzage in de gegevens van een overleden naast familielid (1e graad)? Stuur dan een 

kopie van de overlijdensakte mee met dit verzoek.

1 Uw persoonsgegevens 

Naam Voornamen * 

Roepnaam * 

Tussenvoegsel Achternaam * 

Straatnaam * 

Huisnummer * Toevoeging Postcode * 

Plaats * 

Land * 

Telefoonnummer 

Ja Nee

Adres 

Telefoon 

Gaat het om een inzageverzoek over 
een naast familielid van de 1e graad? * 

Welke achtergrondinformatie en 
context kan ons helpen om eventuele 
gegevens te vinden? 
Bijvoorbeeld over werk, een eventueel 
lidmaatschap van bepaalde organisaties of 
waarom u denkt dat de AIVD over informatie 
beschikt. (max. 250 karakters)

www.aivd.nl/inzageformulier


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

Plaats 

Datum 

Handtekening 
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