Paspoortaanvraag met gebruik van
gepreregistreerde biometrische gegevens
Hebt u uw gegevens laten preregistreren in de laatste 12 maanden?
Hebt u nu een paspoort nodig?
1. Vervolledig de gegevens hieronder.
2. Betaal uw paspoort aan de post waar u ingeschreven bent.
3. Stuur dit formulier en uw betaalbewijs terug naar de post waar u ingeschreven bent.
Indien uw post uw aanvraag en uw betaling niet ontvangt binnen de 12 maanden die volgen op de preregistratie,
dan worden uw gegevens definitief vernietigd.

1. Gegevens met betrekking tot uzelf:
Rijksregisternummer «NationalNumber» (indien gekend, zie het nummer op
de achterkant van uw identiteitskaart):
l

l

l.l

l

l.l

l

l-l

l

l

l.l

l

l

Naam: …………………………………………………………………………………………………………….
Voornamen:………………………………………………………………………………………………………
Geslacht:

M/V

Geboortedatum (dd/mm/jjjj): l

l

l/l

l

l/l

l

l

l

l

Opgelet:
De gegevens in uw paspoort zullen
deze zijn die opgenomen zijn in
het Rijksregister.
De gegevens die u hier aan ons
meedeelt, gebruiken wij alleen om
uw biometrische gegevens terug te
vinden en uw paspoortaanvraag
naar het productiecentrum op te
sturen.

Datum waarop de preregistratie bij benadering gebeurde: …………………………….

2. Paspoortaanvraag terug te sturen naar de post waar u ingeschreven bent
Ik wens een nieuw paspoort aan te vragen met gebruik van de gepreregistreerde gegevens die hierboven vermeld
staan.
Door deze paspoortaanvraag in te dienen geef ik de FOD Buitenlandse Zaken de toestemming om mijn
persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de Privacyverklaring op de website diplomatie.belgium.be
(Belgisch paspoort).
Ik ben ervan op de hoogte dat de FOD Buitenlandse Zaken mijn persoonsgegevens (of die van het kind) gedurende 3
maanden in zijn databank “productie van paspoorten” bewaart met het oog op de aanmaak van mijn (zijn) paspoort.
Na afloop van die periode worden ze verwijderd uit die databank.
Facultatieve bewaring van mijn persoonsgegevens gedurende langere tijd
Op vrijwillige basis kan ik er nadrukkelijk om verzoeken dat mijn persoonsgegevens gedurende langere tijd worden
bewaard met het oog op de vervanging van mijn paspoort.
In geval van een bewezen verlies of diefstal en behoudens uitzonderingen, of bij een productiefout in mijn paspoort,
zullen mijn persoonsgegevens zo hergebruikt kunnen worden om een vervangingspaspoort aan te vragen, zonder dat
ik me daarvoor opnieuw moet aanmelden bij mijn consulaire post. Dat vervangingspaspoort zal dezelfde
geldigheidsdata krijgen als het defecte, verloren of gestolen paspoort.
Mijn persoonsgegevens zullen gedurende 7 jaar bewaard worden in de databank ‘‘productie van paspoorten’’ van de
FOD Buitenlandse Zaken met het oog op de vervanging van mijn paspoort. Na het verstrijken van die termijn worden
ze uit die databank verwijderd.

IN TE VULLEN GEGEVENS:
Voor mijn nieuw paspoort kies ik de volgende opties:
1. Voorkeurtaal voor het paspoort:
2. Soort paspoort:

Nederlands

gewoon 32 bladzijden

Français

Deutsch

gewoon 64 bladzijden (opgelet, meerkost te betalen!)

3. Facultatieve bewaring voor langere duur van mijn persoonsgegevens:
Ik vraag nadrukkelijk dat mijn persoonsgegevens gedurende 7 jaar worden bewaard in het kader
van de vervanging van het paspoort (verlies, diefstal of productiefout).
4. Wijze van afgifte van mijn nieuw paspoort:
Ik kom mijn nieuw paspoort persoonlijk afhalen.
Ik verleen volmacht aan de heer/mevrouw …………………………………………….………… (naam + voornaam)
om mijn nieuw paspoort te komen afhalen (alleen mogelijk indien die persoon zijn identiteitsbewijs
voorlegt).
Ik wens mijn nieuw paspoort, zodra het klaar is, per post toegestuurd te krijgen in mijn woonplaats.
Die verzending gebeurt op mijn kosten en onder mijn verantwoordelijkheid.
Met het oog daarop voeg ik bij dit formulier een voldoende gefrankeerde omslag (een beveiligde
verzending is aanbevolen) met vermelding van mijn adres.
 Bent u verhuisd? Vermeld dan het nieuwe adres op de omslag en stuur ons een bewijs van uw
nieuw adres (bijv. verblijfsvergunning, elektriciteitsfactuur, …) zodat we uw dossier kunnen bijwerken.

 U woont in een land waar de postbedeling niet betrouwbaar is of in een ander land dan het land
waar uw ambassade of consulaat gevestigd is (u kunt ons geen gefrankeerde omslag toesturen)?
Contacteer de post waar u ingeschreven bent, om de verzending van uw paspoort te regelen.

Ik bevestig de juistheid van mijn persoonsgegevens, evenals mijn keuzes met betrekking tot het type paspoort en de
bewaartermijn van mijn gegevens.
Naam en voornaam van de aanvrager van het paspoort: ………………………………………………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………



Handtekening:

Voor de minderjarige:
toestemming van de ouder(s)*, de voogd(en) of de wettelijk vertegenwoordiger
Naam(namen)

Band met de minderjarige

 ………………………………………………………………

…………………………………………

 ………………………………………………………………

…………………………………………

Handtekening(en)

* in functie van de wetgeving die van kracht is in het land van verblijf van de minderjarige

Gelieve op te sturen naar de post waar u momenteel ingeschreven bent:
1. het betalingsbewijs van uw paspoort
2. dit correct ingevulde en ondertekende formulier (2 bladzijden)

