
 
 
 

 

 
 
 

verklaring vermissing reisdocument 
 

Persoonsgegevens:  
 
naam*     :__________________________________________________ 
 
voorna(a)m(en)*   :__________________________________________________ 
 
geboortedatum en –plaats* :__________________________________________________ 
 
adres*    :__________________________________________________ 
 
postcode en plaats*  :__________________________________________________  
 
Contactgegevens : 
 
telefoonnummer overdag*  :__________________________________________________ 
 
e-mailadres*    :__________________________________________________ 
 
Verklaring van de houder  
 
soort document*    paspoort 32 blz. (regulier paspoort) / zakenpaspoort 64 blz. 

 nederlandse identiteitskaart  
     reisdocument voor vreemdelingen 
     reisdocument voor vluchtelingen 
     tweede paspoort 32 blz. / tweede zakenpaspoort 64 blz. 
 
weet u het documentnummer van het vermiste document? 
u hoeft dit alleen op te geven als u het documentnummer nog weet 
 
__________________________________________________________________________ 
 
op welke datum of in welke periode periode (als de datum niet bekend is) is het document 
het laatst gezien en- of gebruikt?*  
 
__________________________________________________________________________ 
 
wat is de laatst bekende plaats waar het document zich bevond?*  
 
__________________________________________________________________________ 
 
op welke datum of in welke periode (indien datum niet bekend is) is de vermissing van het 
document geconstateerd?*  
 
__________________________________________________________________________ 
 
wat is de reden van vermissing?*   Diefstal uit woning  

 Diefstal uit voer-/vaartuig  
 Diefstal anders dan uit woning of voer-/vaartuig  
 Verloren/kwijt  
 Anders, namelijk:____________________________ 



 
 
omschrijf de omstandigheden bij de vermissing zo volledig mogelijk* 
u bent verplicht dit in te vullen als u heeft aangegeven dat het document gestolen is, wij 
adviseren u dit ook in andere situaties zo volledige mogelijk te omschrijven 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Ondertekening  
 
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; 

• als hij/zij een reisdocument aanvraagt op grond van valse gegevens dit een strafbaar 
feit is, ingevolge artikel 225 en 231 van het Wetboek van Stafrecht. 

 
Ondergetekende verklaart tevens dat de hier ingevulde gegevens en verklaring juist zijn en 
op waarheid berusten.  
 
 
Plaats*: ________________________  Datum*: __________________________ 
 
 
 
 
 
Handtekening*: _____________________________________________________________ 
 
* Deze velden verplicht invullen. 
 
 
 
 
U kunt dit document per e-mail verzenden naar gemeente@dronten.nl of per post naar 
Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten. Stuur hierbij een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs mee dat nog in uw bezit is.  
 
Als u geen geldig document meer heeft en toch een verklaring af wilt leggen bij de 
gemeente, maakt u een afspraak bij de gemeente via www.dronten.nl of telefoonnummer  
14 0321. 
 
Van strafbare feiten moet u altijd aangifte bij de politie doen. Vreest u misbruik van uw 
reisdocument en kunt u niet direct een verklaring op laten stellen bij de gemeente, doe dan 
direct aangifte bij de politie. Zo voorkomt u mogelijk misbruik. 


