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Uniek persoonsnummer

U heeft een sofinummer. Voortaan is dit uw burgerservicenummer 

(BSN). Het burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer. 

Om het BSN te krijgen hoeft u niets te doen. Uw sofinummer is 

automatisch omgezet in uw BSN. In deze brochure leest u meer over 

het BSN.

Voortaan krijgt iedereen die zich bij de gemeente inschrijft een BSN. 

Dit merkt u bijvoorbeeld als u uw pasgeboren kind aangeeft bij de 

gemeente. Uw zoon of dochter krijgt dan meteen een BSN.

Wat u ook gaat merken, is dat steeds meer instanties om uw BSN 

gaan vragen. Net als uw sofinummer staat uw BSN op uw paspoort, 

identiteitskaart en/of rijbewijs. U heeft het dus altijd bij de hand. 

Wel zal het even duren voordat het BSN overal is ingevoerd. Niet alle 

overheidsinstanties gebruiken het BSN nu al. Als een instantie naar 

uw sofinummer vraagt, kunt u gewoon uw BSN opgeven.
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Eén nummer 

Het BSN heeft voordelen voor u en voor de overheid. Als straks alle 

overheidsinstanties met het BSN werken kunnen gegevens eenvoudiger 

en betrouwbaarder worden uitgewisseld. Dat maakt bijvoorbeeld het 

aanvragen van een uitkering en het doorgeven van een verhuizing 

makkelijker. 

Steeds meer gemeenten hebben al een ‘digitale balie’ waarbij u thuis 

via internet allerlei zaken kunt regelen. Het BSN is een onmisbaar 

onderdeel in het verbeteren van de digitale dienstverlening van de 

overheid. De overheid gebruikt het BSN ook bij het uitwisselen 

van gegevens tussen verschillende overheidsinstanties. Niet alleen 

vereenvoudigt dit de administratie van de overheid, ook is er minder 

kans op fouten. Met het BSN kan de overheid efficiënter en sneller 

werken. En krijgt u een betere service.
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Met één nummer is het geregeld

Uw BSN is uw eigen persoonsnummer. Het is niet alleen makkelijk 

om iets met de gemeente te regelen. U gebruikt het ook bij tal van 

andere overheidsinstanties en organisaties. 

Als u gaat werken, geeft u uw BSN aan uw werkgever. Uw werkgever 

regelt voor u een aantal zaken met bijvoorbeeld de Belastingdienst en 

uw pensioenfonds. Hij maakt daarbij gebruik van uw BSN. 

Ook de zorg gaat het BSN gebruiken. Bij een bezoek aan uw huisarts, 

bij een afspraak in het ziekenhuis, bij het afhalen van medicijnen of 

bij het aanvragen van thuiszorg kan men u dan naar uw BSN vragen. 

Deze controle is bedoeld om vast te stellen dat medische gegevens 

en patiënt bij elkaar horen. 

In al dit soort situaties helpt het BSN om persoonsverwisselingen, 

bijvoorbeeld als gevolg van fout gespelde namen, te voorkomen. 
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De overheid gaat zorgvuldig en veilig om met uw persoonsgegevens. 

Uiteraard geldt dit ook voor uw BSN.

Niet iedereen mag zomaar uw BSN gebruiken. Welke instanties of 

organisaties het BSN mogen gebruiken, is wettelijk geregeld. Op de 

website www.burgerservicenummer.nl kunt u lezen welke organisaties 

persoonsgegevens met behulp van het BSN mogen opslaan en/of 

uitwisselen met andere organisaties.

Omdat het BSN helpt bij het vaststellen van de identiteit is het ook een 

belangrijk middel in de bestrijding van fraude.

Privacy en veiligheid
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Een veilig gevoel
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Het burgerservicenummer in het kort:

-  U hoeft niets te doen; uw sofinummer is automatisch omgezet in 

 uw BSN*.

- Wie zich voor het eerst inschrijft bij een gemeente krijgt een BSN.

- Uw BSN is uw unieke nummer voor uw contacten met de overheid.

- Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart.

- De overheid mag het BSN gebruiken.

- Andere organisaties mogen het BSN gebruiken, als dat wettelijk

 geregeld is.

Meer weten over het BSN en wie uw BSN mag gebruiken? 

Kijk op www.burgerservicenummer.nl.

U kunt ook bellen met het BSN-punt: (088) 900 10 10.

* Sofinummer verdwijnt niet volledig

Bent u niet bij een Nederlandse gemeente ingeschreven en u hebt geen burgerservicenummer? 

Maar u moet toch belasting betalen in Nederland? Dan blijft u het sofinummer gebruiken. 

Als u geen sofinummer hebt, kunt u dat aanvragen bij de Belastingdienst. 
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Organisaties die gebruik maken van het BSN gaan zorgvuldig om met 

de gegevens. Toch kan het gebeuren dat u zelf of een organisatie waar 

u mee te maken hebt, een fout constateert in uw BSN of in de daaraan 

gekoppelde gegevens. Het is belangrijk dat u daar met die organisatie 

uit probeert te komen. Lukt dat niet, of heeft u andere vragen, dan kunt 

u contact opnemen met het BSN-punt. 

Telefoon: (088) 900 10 10

Fax: (088) 900 10 20

www.burgerservicenummer.nl

Klachten of vragen?
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BSN-punt

Postbus 552

2501 CN Den Haag

 

Tel:  (088) 9001010

Fax:  (088) 9001020

Mail: Via formulier op www.burgerservicenummer.nl


