Aanvraagformulier Reisdocument: paspoort / identiteitskaart
1. Achternaam aanvrager (gehuwde vrouw meisjesnaam):________________________________________
2. Voornamen(voluit):_______________________________________________________________________
3. Geboortedatum:___________________________
4. Geboorteplaats en –land:__________________________________________________________________
5. BSnummer (indien bekend):_______________________(bewijs meenemen)
6. Adres(volledig:__________________________________________________________________________
7. Telefoonnummer: __________________E-mailadres:___________________________________________
8. Geslacht:

□ man □ vrouw

10. Aanvraag betreft: □ Paspoort

9.

Lengte aanvrager:_____________cm

□ Zakenpaspoort

□ 2e Paspoort

□ Nederlandse identiteitskaart

11. Gegevens huidig reisdocument: Nummer:_________________Datum afgifte:_____________________
Afgegeven door:_____________________________________________
Geldig visum vermeld in paspoort?: ja / neen
Wilt u het oude reisdocument (ongeldig) retour?: ja / neen
Indien u dit reisdocument niet kunt overleggen, wat is daarvan de reden? …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Burgerlijke staat aanvrager: □ ongehuwd □gehuwd □ gescheiden □ weduwe/weduwnaar
□ geregistreerd partnerschap
13. Alleen invullen indien u wenst om de naam van uw (voormalig) echtgeno(o)t(e)/ partner in uw
reisdocument bij te schrijven. Indien vermelding niet in uw huidig reisdocument staat moet u een
akte overleggen.
Achternaam echtgeno(o)t(e) of partner:______________________________________________________
Datum en plaats huwelijk/registratie of ontbinding huwelijk/registratie____________________________
14. Op welke wijze heeft u de Nederlandse nationaliteit verkregen?
□ geboorte □ huwelijk □ naturalisatie □ anders, namelijk:___________________________________
15. Bezit u naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit?
□ nee □ ja, namelijk:___________________________sinds:__________________________________

16. Heeft u een verblijfsvergunning? □ ja

□ nee

17. Bezit u, behalve een Nederlands reisdocument, nog andere (buitenlandse) reisdocumenten?
□ nee □ ja, namelijk:___________________________land: ____________________________________
18. Sinds wanneer verblijft u in het buitenland?__________________________________________________
19. Wat was uw laatste woonplaats in Nederland?________________________________________________
20. In welk jaar bent u daar vertrokken:_________________________________________________________
21. Heeft u zich uit laten schrijven? □ ja

□ nee

22. Eventuele opmerkingen van de aanvrager:____________________________________________________
22. Heeft u alle vragen beantwoord en de opmerkingen gelezen? □ ja □ nee
Opmerkingen:
1.
2.
3.

4.

M.i.v. 26 juni 2006 dient de pasfoto aan nieuwe eisen te voldoen. Gegevens hierover vindt u onder www.paspoortinformatie.nl
De voor het reisdocument verschuldigde kosten moeten bij de aanvraag worden voldaan;
Indien de aanvrager nog niet eerder in het bezit van een Nederlands reisdocument is geweest, moet duidelijk worden
aangegeven op welke wijze de Nederlandse nationaliteit is verkregen. Ter vaststelling van de nationaliteit en de identiteit van
de aanvrager moeten voldoende bewijsstukken, waaronder in ieder geval, de zonodig gelegaliseerde geboorteakte worden
overgelegd;
Het nieuwe reisdocument moet binnen 3 maanden, nadat het voor uitreiking beschikbaar is gesteld, door de aanvrager
opgehaald worden. Na deze 3 maanden wordt het reisdocument definitief onttrokken en vernietigd. U krijgt de betaalde leges
dan niet terug.

Ik, ondergetekende, verklaar hiermede uitdrukkelijk dat bovenstaande gegevens naar waarheid door mij
zijn verstrekt en dat de ingeleverde foto mij voorstelt. Ik verklaar hiermede tevens uitdrukkelijk dat ik het
Nederlanderschap niet heb verloren door vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit, danwel op
enig andere wijze mij bekend, zodat ik naar mijn beste weten de Nederlandse nationaliteit bezit.
Plaats:______________________________

Datum:____________________________________

Handtekening aanvrager:_________________________________________________________________

Datum afspraak:……………….Tijdstip afspraak:………………..
Belangrijk: indien de aanvraag betrekking heeft op een paspoort voor een minderjarige t/m 17 jaar of een
Nederlandse identiteitskaart voor een minderjarige t/m 11 jaar dan moet(en) de ouder(s)/gezaghouder(s) door
invulling en ondertekening van het formulier “verklaring van geen bezwaar tegen afgifte van een
reisdocument(toestemmingsverlaring bij minderjarigheid)” verklaren dat zij instemmen met de gevraagde
handeling.
Tevens dient één van de ouders/gezaghouders bij de aanvraag aanwezig te zijn om ter plekke te tekenen.

Dit aanvraagformulier dient u ingevuld te mailen naar: publieksdiensten@bergenopzoom.nl onder
vermelding van “aanvraag reisdocument niet ingezetene met de datum en tijdstip van de afspraak”

