
 

MODELFORMULIER  

VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS RNI  

 
 Toelichting 
Dit formulier kan worden gebruikt bij een verzoek om persoonsgegevens uit de Registratie Niet-

ingezetene (RNI) te verwijderen. Een niet-ingezetene kan in de volgende gevallen verzoeken om 
persoonsgegevens te verwijderen van zijn persoonslijst:  

A. Verzoeker is geadopteerd 
B. Een kind van verzoeker is geadopteerd 
C. Verzoeker is van geslacht gewijzigd 
D. Een gerelateerde van verzoeker is van geslacht gewijzigd 

E. Een levenloos geboren kind van verzoeker moet van de persoonslijst worden verwijderd 
 
De medewerker van het RNI-loket helpt bij het invullen van het formulier, stelt de identiteit van de 
verzoeker vast, controleert of aan de voorwaarden wordt voldaan en stuurt het verzoek door naar 
de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). RvIG neemt binnen vier weken een beslissing op 
het verzoek. 
 

Verzoeker (niet-ingezetene) 
Geslachtsnaam en voornamen:  

 

Burgerservicenummer (BSN):  
 

Telefoonnummer:  
 

e-mailadres:  
 

Reden verzoek:  

 
Datum:  

 

Handtekening: 
 

Ik verzoek hierbij om de persoonsgegevens, zoals bedoeld in de 
bijlage, van mijn persoonslijst te verwijderen. 
 

 
 
 
 

 

 

Medewerker RNI-loket 
Naam:  

 

Gemeente:  
 

Telefoonnummer:  

 

Handtekening: 
 

Ik heb de identiteit van verzoeker vastgesteld en de 
persoonsgegevens gecontroleerd. 
 
 
 

 
 

  



 

BIJLAGE MODELFORMULIER  

VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS RNI  

 
Instructie:  
Kruis de situatie die van toepassing is aan en geef vervolgens aan welke gegevens moeten worden 
verwijderd. 
 

A Gegevens  moeten worden verwijderd voor zover deze verband houden met de 
adoptie van de verzoeker zelf 

Gegevens over de naam:  
 

Gegevens over één of beide ouders:  
 

Gegevens over de bij adoptie verloren nationaliteit:        Namelijk:  
 

Gegevens over het verblijf:  
De gegevens over de vestiging in Nederland en het 
vertrek uit Nederland. 

       Vestiging 
 
       Vertrek 
 

Gegevens over het adres:  
Noteer de adressen en gemeenten die moeten worden 
verwijderd. 

 

 
 
 
 

 

B Gegevens  moeten worden verwijderd voor zover deze verband houden met de 
adoptie van een kind van de verzoeker 

Gegevens over een kind. De naam van het kind met 
wie de familierechtelijke betrekkingen zijn verbroken: 

 

 

 

C Gegevens  moeten worden verwijderd voor zover deze verband houden met de 
geslachtswijziging van de verzoeker zelf 

Gegevens over de naam:  
 

Gegevens over het geslacht:  
 

Gegevens over het naamgebruik:  
 

 

D Gegevens  moeten worden verwijderd voor zover deze verband houden met de 
geslachtswijziging van een gerelateerde van de verzoeker 

Gegevens over een gerelateerde (ouder, eerdere 
echtgenoot of geregistreerd partner of kind). De naam 
van de gerelateerde van wie het geslacht is gewijzigd: 

 

Gegevens over naam en geslacht van de gerelateerde 
zoals deze geldig waren voor de geslachtswijziging: 
 

 

 
 
OF 

 
 

Gegevens over naam en geslacht van de gerelateerde 
zoals deze geldig zijn sinds de geslachtswijziging: 
 

 

E Gegevens  moeten worden verwijderd voor zover deze verband houden met 
een levenloos geboren kind van de verzoeker 

Gegevens over een levenloos geboren kind. De naam 
van het kind van wie de gegevens van de persoonslijst 
van verzoeker moeten worden verwijderd: 
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