C2 Modelformulier
Model C2 Form
Verklaring vermissing reisdocument of Nederlandse
identiteitskaart
Declaration concerning a missing travel document or Dutch
identity card

1		
Soort document
Document type

Nummer vermist
document
Document number

Vermist document
Missing document
■■ LP laissez-passer

■■ NI Nederlandse identiteitskaart
Dutch identity card

■■ PD diplomatiek paspoort
diplomatic passport

■■PN nationaal paspoort
national passport

■■ PZ dienstpaspoort
service passport

■■ZN zakenpaspoort
business passport

■■ PF faciliteitenpaspoort
facilities passport

■■ PB reisdocument vreemdelingen
alien’s travel document

■■ TE tweede zakenpaspoort
second business passport

■■ PV reisdocument vluchtelingen
refugee travel document

■■ TN tweede nationaal paspoort
second national passport

■■ NP noodpaspoort
emergency passport

|
dag			
day

maand jaar
month year

Datum verstrekking
document
Document issue date

|

Verstrekt door
Issued by

2		

Persoonsgegevens houder
Holder’s details

Voorvoegsel en
geslachtsnaam (zoals
vermeld in document)
Surname
(as stated in document)

|

Voornamen
Given names

|
dag			
day

maand jaar
month year

plaats
place

|

Geboortedatum
en -plaats
Date and place of birth
102698

2 van 3

3		

Toelichting
Information
dag			
day

maand jaar
month year

Datum geconstateerde
vermissing
Date noticed missing
Laatste keer gebruikt
|
voor
Last known reason for use
Reden vermissing
Reason missing

■■ diefstal uit bijvoorbeeld woning of hotel stolen (e.g. from residence or hotel)
■■ beroving, zakkenrollerij mugged/pickpocketed
■■ verloren: waar en hoe lost (please specify where and how)

■■ anders, nl. other (please specify)

|
Bijzondere
omstandigheden bij de
vermissing
Exceptional circumstances
surrounding loss/theft
Heeft u een vermoeden ■■ ja yes
wie het document nu in
■■ nee no
bezit heeft
Do you have any idea who
now has the document in
their possession?

4		
Proces verbaal
opgemaakt
Official report drawn up

Proces-verbaal
Official report
■■ ja yes
■■ nee no

|

|
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5		

Ondertekening
Signature
Ambtenaar heeft betrokkene erop gewezen dat:

The official has informed the holder that:

• 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 de opname gevolgen heeft
voor het recht op een reisdocument.

• providing false information is a criminal offence under
article 231 of the Dutch Criminal Code;
• filing this declaration automatically invalidates the missing
document;
• the document number of the missing document will be
recorded in order to prevent irregularities (in so far as
possible);
• if the missing document is found, it must be handed in
immediately.
• The reporting of at least three documents as missing
without a plausible reason in a five-year period can result in
an entry in the Register Passport Alerts and this entry will
have consequences for the right to own a travel document.

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.

The holder hereby declares that the aforementioned document
that was issued to them is missing.
The holder is aware that submitting a false declaration is a
criminal offence and understands what has just been explained.
The holder hereby declares that they are aware that knowingly
and wilfully using a document reported missing is a criminal
offence under article 231, paragraph 2 of the Dutch Criminal
Code.

plaats
place

dag			
day

maand jaar
month year

Plaats en datum
Place and date
Handtekening houder
of wettelijk
vertegenwoordiger
Signature of holder or
legal representative
Naam ambtenaar
Official’s name

|

Handtekening
ambtenaar
Official’s signature
Let op: Print dit formulier op uw eigen briefpapier (bovenstaand logo wordt niet afgedrukt).
NB. Print this form on headed paper (the logo above will not be printed).

■■Klik hier als u geen eigen briefpapier heeft of als uw briefpapier geen briefadres bevat
Click here if you do not have headed paper of if your headed paper does not list an address.

