
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 

C2 Modelformulier 
Verklaring vermissing reisdocument 
of Nederlandse identiteitskaart 
 

1. Vermist document 

Soort document 

 

 

 

 

Nummer vermist reisdocument:  

Datum verstrekking document:  

2. Persoonsgegevens houder 

Voorvoegsel en geslachtsnaam:  

(zoals vermeld in document) 

 

Voornamen:  

 

Geboortedatum en plaats:                       te  

 

3. Toelichting 

 
Datum geconstateerde vermissing: 

 

Laatste keer gebruikt voor: 

 

Reden vermissing: 

 

 

 

Bijzondere omstandigheden  

bij de vermissing: 

 

Heeft u een vermoeden wie  

het document nu in bezit heeft: 

o NI Nederlandse identiteitskaart 

o PN nationaal paspoort 

o ZN zakenpaspoort 

o PB reisdocument vreemdelingen 

o PV reisdocument vluchtelingen 

o NP noodpaspoort 

 

o LP Laissez-passer  

o PD diplomatiek paspoort 

o PZ dienstpaspoort 

o PF faciliteitenpaspoort 

o TE tweede zakenpaspoort 

o TN tweede nationaal paspoort 

 

o Diefstal uit bijvoorbeeld woning of hotel 

o Beroving, zakkenrollerij 

o Verloren: waar en hoe 

o Anders, nl. 

 



4. Proces-Verbaal 
 

Proces verbaal opgemaakt   

 

5. Ondertekening 

Ambtenaar heeft betrokkene erop gewezen dat: 
- het doen verstrekken van een document op grond van valse gegevens in artikel 231 van het 
Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld; 
- het eerder uitgereikte document van rechtswege vervalt door het afleggen 
van deze verklaring van vermissing; 
- het nummer van het document zal worden geregistreerd om onregelmatigheden 
met (betrekking tot) het document zoveel mogelijk te voorkomen; 
- het vermiste document direct moet worden ingeleverd als het wordt teruggevonden. 
- het zonder een plausibele reden als vermist opgeven van ten minste drie documenten in een 
periode van vijf jaar kan leiden tot opname in het Register paspoortsignaleringen en deze opname 
gevolgen heeft voor het recht op een reisdocument. 
Houder verklaart dat het eerder aan hem/haar verstrekte, hierboven vermelde document vermist is. 
Houder weet dat het afleggen van een valse verklaring strafbaar is en begrijpt wat hem of haar 
zojuist is uitgelegd. 
Houder van het document verklaart dat hij/zij weet dat het willens en wetens gebruik maken van het 
als vermist opgegeven document strafbaar is gesteld in artikel 231, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. 

 

Plaats en datum: Wageningen,  

 

Handtekening houder of wettelijk 

vertegenwoordiger: 

 

Naam ambtenaar:   

 

Handtekening ambtenaar:  

 

 

o Ja

  

o Nee

  


