
Paspoort/ID-‐kaart	  
	  
	  
Nederland	  
Wanneer	  u	  uw	  paspoort	  (of	  ID-‐kaart)	  verloren	  bent	  in	  Nederland	  of	  het	  document	  is	  
gestolen	  in	  Nederland	  dient	  u	  zo	  spoedig	  mogelijk	  aangifte	  te	  doen	  bij	  de	  politie.	  Met	  het	  
gewaarmerkte	  kopie	  van	  het	  proces-‐verbaal	  dat	  door	  de	  politie	  opgemaakt	  word,	  kunt	  u	  
naar	  het	  gemeentehuis	  om	  een	  nieuw	  paspoort	  aan	  te	  vragen.	  Houdt	  rekening	  met	  extra	  
kosten	  en	  een	  langere	  wachttijd.	  Dit	  verschilt	  per	  gemeente.	  
	  
Buitenland	  
Bij	  verlies	  of	  diefstal	  van	  uw	  paspoort	  in	  het	  buitenland	  dient	  u	  ook	  aangifte	  te	  doen	  bij	  de	  
plaatselijke	  politie.	  Daarna	  zult	  u	  bij	  een	  Nederlandse	  ambassade	  of	  bij	  het	  consulaat	  een	  
nieuw	  reisdocument	  aan	  moeten	  vragen.	  Terug	  in	  Nederland	  moet	  weer	  aangifte	  gedaan	  
worden	  bij	  de	  politie.	  Daarna	  geldt	  dezelfde	  procedure	  als	  bij	  verlies	  in	  Nederland:	  met	  een	  
gewaarmerkte	  kopie	  van	  het	  proces-‐verbaal	  kunt	  u	  een	  nieuw	  reisdocument	  aanvragen.	  
	  
Aangifte	  
Aangifte	  van	  verlies	  of	  diefstal	  van	  uw	  reisdocument	  (paspoort/	  ID-‐kaart)	  in	  Nederland	  kunt	  
u	  niet	  online	  doen	  maar	  wel	  via	  het	  volgende	  telefoonnummer:	  0900	  8844	  
	  
Noodpaspoort	  
Een	  noodpaspoort	  wordt	  alleen	  verstrekt	  worden	  wanneer	  u	  niet	  in	  staat	  bent	  om	  tijdig	  een	  
paspoort	  of	  een	  identiteitskaart	  (ID-‐kaart)	  te	  verkrijgen,	  u	  aannemelijk	  kunt	  maken	  dat	  uw	  
reis	  niet	  uitgesteld	  kan	  worden	  en	  dat	  uw	  identiteit	  en	  nationaliteit	  vastgesteld	  kunnen	  
worden.	  
	  
Terugvinden	  na	  vermissing	  
Als	  u	  uw	  reisdocument	  na	  het	  aangeven	  van	  vermissing	  terugvindt,	  bent	  u	  verplicht	  dit	  
document	  in	  te	  leveren	  bij	  uw	  gemeente.	  Dit	  is	  nodig	  omdat	  het	  document	  als	  vermist	  staat	  
geregistreerd	  en	  deze	  registratie	  niet	  kan	  worden	  teruggedraaid.	  Uw	  gestolen	  of	  vermiste	  
document	  wordt	  geregistreerd	  om	  fraude	  en	  misbruik	  te	  voorkomen.	  
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http://www.rijksoverheid.nl/documenten-‐en-‐publicaties/vragen-‐en-‐
antwoorden/wat-‐moet-‐ik-‐doen-‐als-‐ik-‐mijn-‐paspoort-‐of-‐identiteitskaart-‐kwijt-‐ben.html,	  22	  
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