
РЕЄСТРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ В АПЕЛДОРНІ  
Версія для приймального пункту

Вітаємо в муніципалітеті Апелдорна! Нам дуже шкода, що вам довелося 
покинути свою домівку. Аби мати змогу належним чином подбати про ваше 
перебування, ми маємо зареєструвати вас у нашому муніципалітеті. Після 
цього ви будете зареєстровані в базі персональних даних (Basic Registration of 
Personal Data, BRP).

Реєстрація в Апелдорні 
Ви можете зареєструватися в Апелдорні, якщо ви українець/українка за національністю.

Для реєстрації необхідна особиста зустріч
Аби зареєструватися, вам необхідно особисто прийти до будівлі муніципалітету. До будівлі муніципалітету необхідно прийти 
разом із членами родини та родичами, з якими ви прибули до Апелдорна. Адміністратор вашого приймального пункту 
призначить вам зустріч. На жаль, ми можемо спілкуватися з вами лише нідерландською або англійською.

Документи, які слід узяти із собою на зустріч: 
• Документ, що посвідчує особу (з указанням національності), як-от паспорт, у тому числі громадянина України, або  
 ID-картка. Це також може бути свідчення з посольства України з указанням вашої особи та національності.
• Дозвіл у письмовому вигляді вам повинен надати адміністратор приймального пункту. Його можна написати просто на  
 зворотному боці цієї форми.

Або, за можливості, такі документи, якщо ви їх маєте:
• Ваше свідоцтво про народження.
• Свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу.
• Свідоцтва про народження ваших дітей.

Не маєте ID-картки?
Якщо ви не маєте документа, що посвідчує особу (у якому зазначена ваша національність), як-от паспорт, у тому числі 
громадянина України, ми не можемо підтвердити вашу національність. У такому разі найкраще буде звернутися до посольства 
України. Там вам зможуть видати потрібний документ. 
Посольство України працює в режимі консультацій без попереднього запису по буднях із 9:00 до 13:00 за адресою Zeestraat 78, 
2518 AD The Hague. 

Після реєстрації
Якщо вас зареєструють, ви отримаєте номер служби обслуговування громадян (BSN). Зараз уряд працює над наданням 
різних видів допомоги, наприклад, матеріальної допомоги на базові потреби або освіти. Коли все буде готово, ви зможете 
скористатися нею за допомогою свого номеру служби обслуговування громадян (BSN). 

Зворотна сторона для надання дозволу в письмовому вигляді.
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Toestemmingsverklaring inwoning 

In te vullen door Hoofdbewoner/(zorg)instelling
Om te voorkomen dat iemand zich op een adres vestigt zonder dat de hoofdbewoner/(zorg)instelling
daarvan op de hoogte is (zogenaamde spookbewoning), wordt verzocht om onderstaande verklaring door de 
hoofdbewoner/(zorg)instelling te laten invullen.
 
Geef aan wat voor u van toepassing is: 

□ Hoofdbewoner 

□ Namens (zorg)instelling 
 

Ondergetekende, 

verklaart bekend te zijn met de voorgenomen inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) van 
ondergenoemd perso(o)n(en) op onderstaand adres en geeft hierbij toestemming tot inschrijving: 

Gegevens perso(o)n(en) die gaat inwonen 

Achternaam Voorletter(s) Geboortedatum 

   

   

   

   

 

 

Op het nieuwe adres 

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Datum inwoning op het adres  

LET OP: Bij deze toestemmingsverklaring dient een kopie identiteitsbewijs van de toestemminggever te 
worden meegestuurd. Uitgezonderd toestemming namens (zorg)instellingen, dan graag het formulier 
voorzien van een stempel van de (zorg)instelling. 

 

 

Apeldoorn, ………………….…. (datum) 

Gegevens toestemminggever 

Achternaam  

Voorletter(s)  

Geboortedatum  

Telefoonnummer  

Handtekening: 


