
 

 

 

 

 

 

 

Verklaring vermissing reisdocument  

 

 

 

 

Naam*     …………………………………………………………………………………………………………… 

Voorna(a)m(en)*  …………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum en –plaats* …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres*    …………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats*  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Contactgegevens: 

Telefoonnummer overdag* …………………………………………………………………………………………………………… 

e-mailadres*   …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Soort document*  □ Paspoort 

    □ Nederlandse identiteitskaart 

 

Documentnummer (indien bekend) ……………………………………………………………………………………………… 

 

Op welke datum (dd/mm/jjjj) of periode (indien datum niet bekend is) is het document het laatst 

gezien/gebruikt*  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Laatst bekende plaats waar het document zich bevond*    

    …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Op welke datum (dd/mm/jjjj) of periode (indien datum niet bekend is) is de vermissing van het  

document geconstateerd* …………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Reden van vermissing*  □ Diefstal uit woning 

    □ Diefstal uit voer-/vaartuig 

    □ Diefstal anders dan uit woning of voer-/vaartuig  

    □ Verloren/kwijt 

    □ Anders, namelijk: 

    …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Logo 

gemeente 

Persoonsgegevens         

           

        

 

 

 

Verklaring van de houder         

            

       

 

 

 



 

 

Omschrijving omstandigheden bij de vermissing* (verplicht invullen indien u heeft aangegeven dat het 

document gestolen is) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        

 

 

 

 

 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij op de hoogte is dat: 

 

 door deze verklaring het document van rechtswege is vervallen, en het direct bij de uitgevende 
instanties moet worden ingeleverd als het wordt teruggevonden; 

 het document internationaal als vermist /gestolen wordt geregistreerd om misbruik te 
voorkomen. De vermelding in deze registers kan niet ongedaan gemaakt worden; 

 het gebruik van een als vermist opgegeven document bij wet strafbaar is gesteld. 

 

Let op: als u een reisdocument aanvraagt op grond van valse gegevens is dit een strafbaar feit (ingevolge 

artikel 225  en 231 van het Wetboek van Stafrecht). 

 

 

   Ik verklaar dat de hier ingevulde gegevens en verklaring juist zijn en op waarheid berusten. 

 

Plaats:        Datum: 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

*  Deze velden verplicht invullen. 

 

  

Ondertekening           

            

     

 

 

 



 

 

Via webformulier mogelijke verwerking 
 

Link ==> Melding vermissing of diefstal van Nederlands paspoort of een identiteitskaart 

 

Let op! Deze melding is definitief. Na deze melding kan het document niet meer worden gebruikt omdat het 

ongeldig is. Als u het terug vindt, moet u het inleveren bij de gemeente. 

 akkoord ga verder. 

 

Inloggen met DigiD 

 ga verder. 

 

Vermiste document: Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart (verplicht, zodat ze niet later kunnen 

zeggen dat ze het zijn vergeten) 

 ga verder. 

 

Document is het laatst dag/ maand/jaar of periode vermelden. 

is het document het laatst gezien/gebruikt*.(verplicht, zodat ze niet later kunnen zeggen dat ze het zijn 

vergeten) 

 ga verder. 

 

Op welke datum dag/maand/jaar of periode is vermissing document geconstateerd*.(verplicht, zodat ze niet 

later kunnen zeggen dat ze het zijn vergeten) 

 ga verder 

 

Reden van vermissing. Diefstal uit woning Diefstal uit voer-/vaartuig, Diefstal anders dan uit woning of 

voer-/vaartuig, Verloren/kwijt, Anders, namelijk:  (verplicht, zodat ze niet later kunnen zeggen dat ze het 

zijn vergeten) 

 verder.  

 

Omschrijving omstandigheden bij de vermissing (verplicht, zodat ze niet later kunnen zeggen dat ze het zijn 

vergeten) 

 ga verder. 

 

 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij op de hoogte is dat: 

 

 door deze verklaring het document van rechtswege is vervallen, en het direct bij de uitgevende 
instanties moet worden ingeleverd als het wordt teruggevonden; 

 het document internationaal als vermist / gestolen wordt geregistreerd om misbruik te 

voorkomen. Deze vermelding kan niet ongedaan gemaakt worden; 
 het gebruik van een als vermist opgegeven document bij wet stafbaar is gesteld. 

 

Let op: als u een reisdocument aanvraagt op grond van valse gegevens is dit een strafbaar feit(ingevolge 

artikel 225  en 231 van het Wetboek van Stafrecht). 

 

   Ik verklaar dat de hier ingevulde gegevens en verklaring juist zijn en op waarheid berusten. 

 

 akkoord ga verder 



 

 

 


