Paspoortaanvraagformulier

Telefoonnummer

|

E-mail

|
Dag

Het voor het paspoort verschuldigde tarief dient bij de aanvraag te
worden voldaan.
maand

I ndien de aanvrager nog niet eerder in het bezit van een Nederlands
paspoort is geweest, dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze
het Nederlanderschap is verkregen. Ter vaststelling van de nationaliteit
en de identiteit van de aanvrager dienen voldoende bewijsstukken, waaronder in ieder geval de zonodig gelegaliseerde geboorteakte, te worden
overgelegd.

jaar

Datum aanvraag

Indien de aanvrager niet in staat is een hem of haar eerder afgegeven
Nederlands reisdocument over te leggen, dient een schriftelijke verklaring
omtrent de vermissing te worden afgelegd.
 oewel art. 42 van de PUB voorschrijft dat slechts 1 pasfoto moet worden overgelegd,
H
heeft de praktijk tot nu toe bewezen dat inlevering van twee pasfoto’s de voorkeur
verdient.

						1		Gegevens aanvrager
Voorvoegsel

1.1 Naam
	
(indien van toepassing: naam vóór
het huwelijk / geregistreerd partnerschap)

|

1.2 Voornamen (voluit)

|

|

Dag

maand

jaar

1.3 Geboortedatum
1.4 Geboorteplaats
1.5 Woonplaats

Plaats

Land

|

|

Woonplaats

Land

|

|

Straat																									Huisnummer

1.6 Adres
(bij tijdelijk verblijf hier te lande,
het adres invullen waar u de eerstkomende tijd bereikbaar bent)

|																										|
Postcode

Lengte aanvrager (in cm)

1.7 Geslacht aanvrager

|

1.8 Persoonsnummer (BSN)

|

1.9 Aanvraag betreft

man

vrouw

onbekend									|

paspoort				 tweede paspoort		

zakenpaspoort			

identiteitskaart		

laissez-passer			

noodpaspoort			

14BUZ622956|N

tweede zakenpaspoort		

Front Office
Paraaf medewerker

Back Office
Paraaf medewerker

Back Office
Paraaf coördinator

|

|

|
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						2		Gegevens huidige paspoort(en) / identiteitskaart
Afgegeven op

2.1 Nummer (1)
Nummer (2)
2.2 Afgegeven door (1)
Afgegeven door (2)
2.3	Indien u uw paspoort/identiteitskaart
niet kunt overleggen, wat is daarvan
de reden?

						3		
Eventueel vermelden partner

													
													Vragen 3.1 t/m 3.5 alleen invullen indien u wenst dat de naam van uw (voormalig) echtgeno(o)t(e) of die van
uw geregistreerd partner in uw paspoort wordt vermeld
3.1 Burgerlijke staat aanvrager
3.2	Naam echtgeno(o)t(e ) /
geregistreerd partner
3.3 Datum en plaats huwelijk /
partnerschapsregistratie
3.4	
Datum inschrijving
eventueel einde huwelijk /
partnerschapsregistratie
3.5	Reden einde huwelijk /
partnerschapsregistratie

gehuwd		

gescheiden

weduwe / weduwnaar

geregistreerd partner

|
Dag

maand

jaar			

Plaats huwelijk / partnerschapsregistratie

																|
Dag

maand

jaar			

Plaats einde huwelijk / partnerschapsregistratie

																|

echtscheiding

overlijden		

ontbinding

beëindiging

anders

optie

anders, namelijk

Sinds |

						4		Vragen over uw nationaliteit
4.1 Op welke wijze heeft u de
Nederlandse nationaliteit
verkregen?
4.2 Bezit u naast de Nederlandse
nationaliteit nog een andere
nationaliteit?
4.3 Indien u de vorige vraag met ja heeft
beantwoord, op welke wijze heeft u
deze andere nationaliteit verkregen?

geboorte

naturalisatie

																				
																				
nee		
ja, namelijk
Sinds |

geboorte

huwelijk		

4.4 Bezit u - behalve een eventueel
nee		
Nederlands paspoort - ook nog
andere (Nederlandse of buitenlandse)
paspoorten of identiteitsbewijzen?

naturalisatie

anders, namelijk

ja, namelijk

						5		Als u niet in Nederland woont, altijd vragen 5.1 t/m 5.6 invullen
Dag

5.1 Sinds wanneer verblijft u
hier te lande?
5.2 Heeft u een verblijfsvergunning?

maand

jaar

									
nee

ja							

5.3 In welke gemeente in Nederland was |
u voor het laatst als ingezetene in de
basisadministratie ingeschreven?
Jaar
5.4 In welk jaar bent u vandaar vertrokken? 								
5.5 Heeft u zich laten uitschrijven?
5.6 Eventuele opmerkingen van
de aanvrager

nee

ja

|									
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						6		Ondertekening
								
Ik, ondergetekende, verklaar hiermee uitdrukkelijk dat bovenstaande gegevens
naar waarheid door mij zijn verstrekt en dat de ingeleverde foto’s mij voorstellen.
Ik verklaar hiermee tevens uitdrukkelijk dat ik het Nederlanderschap niet heb
verloren door vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit, dan wel op
enige andere wijze mij bekend, zodat ik naar mijn beste weten de Nederlandse
nationaliteit bezit.
								Met de ondertekening van dit formulier stem ik er mee in dat mijn gegevens
kunnen worden verstrekt aan andere overheidsinstanties ten behoeve van de
vaststelling van de nationaliteit en identiteit voor de afgifte van een reisdocument.
Ik stem ermee in dat alle eventuele correspondentie over deze aanvraag wordt
verstuurd naar het door mij op de eerste pagina van het aanvraagformulier
opgegeven e-mailadres.
Ik ben ermee bekend dat betaalde leges niet worden gerestitueerd.
6.1 Plaats en datum

Plaats

Dag

Maand

Jaar

|								
6.2 Handtekening aanvrager

Handtekening

								

|

Indien deze aanvraag betrekking heeft op een minderjarige dient iedere
gezaghebbende door ondertekening van dit formulier te verklaren dat hij/ zij
toestemming geeft voor de gevraagde handeling.

6.3 Plaats en datum

Plaats

Dag

Maand

Jaar

|								
												
6.4 Naam ouder of voogd(es)

Naam ouder/voogd(es)		

Naam ouder/voogd(es)

|							|
6.5 Handtekening

Handtekening		Handtekening

|		 				

|

Niet invullen, ruimte voor ambtelijke aantekeningen!
Controle SL

Nieuw document

|

|

Oud document

Nummer

|

|

Bijzonderheden: I / V / T

Geldig tot

												

|
Autorisatie

Tarief Valuta Betaaldatum

|

|

Overige opmerkingen

|

