Antrag
für volljährige Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. für Personalausweisbewerber/innen über 16 Jahre
Aanvraagformulier voor aanvragers die meerderjarig zijn of voor aanvragers van een identiteitskaart die 16 jaar of ouder zijn

☐

Paspoort (32 pagina’s)

☐

2.
3.

4.

Paspoort (48 pagina’s)

☐

vorläufiger Reisepass
Tijdelijke paspoort

Reisdocument voor de terugreis naar Duitsland

Familienname
Achternaam

Geburtsname
Achternaam bij geboorte:

Vorname(n)
/ Voornamen (voluit)
Hat sich Ihr Name seit der Ausstellung des letzten deutschen Passes/Personalausweises geändert?
Is uw naam veranderd sinds de laatste Duitse paspoort/ID-kaart is uitgegeven?

☐ Nein
Nee

☐ Ja, durch
Ja, door

(z.B. Eheschließung, Namenserklärung, Adoption)/ (bv. huwelijk, naamsverklaringen, adoptie)

5.

Geburtsdatum/ Geboortedatum

7.

Größe / Lengte

8.

6.

Augenfarbe /
Kleur van de ogen

Geburtsort, Geboorteplaats
9. Geschlecht: / geslacht
☐

cm
10
.
12
.

Express paspoort met spoed procedure

☐ Reiseausweis als Passersatz

Personalausweis
ID-kaart

1.

☐ im Expressverfahren

☐ mit 48 Seiten

Reisepass

Doktorgrad / Titel

männlich

☐ weiblich

mannelijk

vrouwelijk

☐

unbestimmt
Onbepaald

11. Ordens-/Künstlername Pseudoniem/artiestennaam

Aktuelle Wohnanschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort):
Huidig adres (straat, huisnr., postcode, woonplaats)

E-Mail, Telefon oder Fax (Angabe freiwillig; ansonsten erfolgen evtl. Nachfragen per Post)
E-mail, telefoon of fax (optioneel; anders kunnen we het per post vragen)

13
.

Falls in Ihrem aktuellen Dokument ein deutscher Wohnort angegeben ist
Letzte Wohnanschrift in Deutschland (Straße, Hausnr., PLZ, Ort):
Als u in uw huidige document een Duitse verblijfplaats heeft vermeld, dan is het volgende van toepassing
Laatste woonadres in Duitsland (straat, huisnummer, postcode, plaats):

Abmeldebescheinigung ist beigefügt
Datum der Abmeldung:
Datum van uitschrijving:

Bewijs van uitschrijving is bijgevoegd

☐

Ja
Ja

14
.

☐ Nein (erhöhte Gebühr!)
nee (verhoogde kosten)

Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit (bei Erstausstellung eines deutschen Dokuments)
Verkrijging van de Duitse nationaliteit (alleen vereist bij aanvraag van het eerste Duitse paspoort)

☐

als Kind eines/einer Deutschen durch Geburt / door geboorte als kind van een Duitse ouder

☐
☐

als Kind eines/einer Deutschen durch Adoption / door adoptie als kind van een Duitse ouder
als Kind ausländischer Eltern durch Geburt in Deutschland / door geboorte in Duitsland als kind van
buitenlandse ouders

Wurde die Option gem. § 29 StAG zugunsten deutscher Staatsangehörigkeit ausgeübt.
Heeft u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de Duitse nationaliteit te bevorderen? ☐
Ja ☐ Nein
Ja

☐
☐

Nee

durch Einbürgerung / door naturalisatie
Durch Erklärung gem. Art. 3 RuStAÄndG 1974 oder gem. § 5 StAG/ door verklaring (Art. 3 RuStAÄndG 1974 of
§5 StAG)

☐

Als Aussiedler/Spätaussiedler / als gerepatrieerde

☐

Sonstige: / anders:

15
.

Angaben zu weiteren Staatsangehörigkeiten (bei jedem Pass- oder Personalausweisantrag) andere
nationaliteiten (voor elke paspoort- of identiteitskaartaanvraag).

Ich habe eine/mehrere ausländische Staatsangehörigkeiten erworben oder beantragt
Ik ben in het bezit van of solliciteer voor een of meerdere buitenlandse nationaliteiten.

☐

Nein (weiter bei 16.)

☐ Ja

Nee, ga naar 16

Ja

Bei Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit: / Bij het verkrijgen van de buitenlandse nationaliteit:
Der Erwerb der
Staatsangehörigkeit ist am
erfolgt
De verwerving van

☐

nationaliteit vond plaats op

☐

durch Geburt / door geboorte
automatisch durch / automatisch door

☐

auf Antrag / eigen aanvraag

(z.B. Eheschließung, Adoption)
( b.v. huwelijk, adoptie)

Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt bei Antragserwerb dieser Staatsangehörigkeit
Toen ik dit staatsburgerschap verwierf, was mijn vaste verblijfplaats in

Die Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit ist mir vor dem auf Antrag erfolgten Erwerb
der ausländischen Staatsangehörigkeit genehmigt worden
Voorafgaand aan de aanvraag voor de buitenlandse nationaliteit werd een vergunning voor het behoud van de Duitse
nationaliteit (Beibehaltungsgenehmigung) verleend.
Am/ op
durch (Behörde)/ door (overheid)
☐ Ja / ja

☐

☐ Nein/nee
Ich habe eine/mehrere ausländische Staatsangehörigkeiten beantragt und bin für den Fall ihres
Erwerbs auf den dadurch möglichen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit hingewiesen worden
bzw. nehme diesen Hinweis hiermit zur Kenntnis. Ik heb één/meerdere buitenlandse nationaliteit(en)
aangevraagd. Mij is meegedeeld dat het verkrijgen van de buitenlandse nationaliteit kan leiden tot het verlies van de
Duitse nationaliteit, hetgeen ik hierbij erken.

16
.

Ich bin auf Grund freiwilliger Verpflichtungen in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten
Verband eines ausländischen Staates, dessen Staatsangehörigkeit ich ebenfalls besitze, eingetreten. / Ik heb
me vrijwillig aangemeld voor dienst in het leger van een vreemd land waarvan ik onderdaan ben.

Ja/ja
Eine Zustimmung der Wehrersatzbehörden habe ich hierzu eingeholt bzw. eine
Berechtigung auf Grund eines zwischenstaatlichen Vertrags lag hierzu vor.

☐
☐

Nein/nee
☐

17
.

Toestemming is gegeven / is niet nodig vanwege een internationaal verdrag.

Angaben zum aktuellen bzw. abgelaufenen deutschen Ausweisdokument / Details over het huidige/verstreken
Duitse paspoort/ID-kaart

☐

Reisepass

☐ Personalausweis

paspoort

18
.

ID-kaart

☐ Kinderreisepass

☐ Sonstige

kinderpaspoort

Andere

Pass-/Ausweisnr./Paspoort / ID-kaart-Nr.

Ausstellende Behörde/Afgegeven door:

Ausgestellt am/Afgiftedatum:

Gültig bis:/Geldig tot:

Besitzen Sie weitere gültige deutsche Dokumente? Bezit u nog andere geldige Duitse identiteitsdocumenten?
☐

Reisepass

☐ Personalausweis

☐ Kinderreisepass

☐ Sonstige

Pass-/Ausweisnr./Paspoort / ID-kaart-Nr.

Ausstellende Behörde/Afgegeven door:

Ausgestellt am:/Afgiftedatum:

Gültig bis: :/Geldig tot:

Die vorstehenden Angaben entsprechen der Wahrheit und sind vollständig. Alle Angaben sind von mir durch Vorlage
entsprechender Dokumente und/oder Urkunden nachzuweisen (§ 6 PassG/§ 9 PAuswG).
De bovenstaande gegevens zijn volledig en naar waarheid door mij verstrekt. Alle gegevens moeten door mij volgens §6 paspoortwet / §9
identiteitskaartwet door openbare documenten en aktes kunnen worden aangetoond.

Ort, Datum /plaats, datum

Eigenhändige Unterschrift /handtekening

Informatie in overeenstemming met artikel 13 van de basisverordening betreffende
gegevensbescherming (DS-GVO1)
Het Duits Ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt uw persoonlijke gegevens om een paspoort, een vervangend
reisdocument of een identiteitskaart uit te reiken. Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Om u te informeren over de gegevensverwerking en om te
1
voldoen aan onze informatieplicht ten einde van artikel 13 DS-GVO , maken wij als volgt bekend:
1] De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 4 nr. 7 DSGVO is het Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn consulaire posten in het buitenland. De
contactgegevens worden op de website van de Duitse vertegenwoordiging in het buitenland gepubliceerd.
2] Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de missie in het buitenland:
De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u op de website van de Duitse missie in het
buitenland.
3] Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de afgifte van paspoorten, de vaststelling van hun
authenticiteit, de vaststelling van de identiteit van de paspoorthouder/ID-kaarthouder en de uitvoering van het
paspoortwet of PAuswG. De rechtsgrondslag voor de verwerking zijn de artikels 4 en 6 (lid 2) van het Duits
paspoortwet en de artikels 5 en 9 (lid 2) PAuswG.
4] Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met artikel 21 (lid 4) paspoortwet / artikel 23 (lid 4) PAuswG
maximaal dertig jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van het document waarop zij betrekking hebben
bewaard. De bij de indiening van uw aanvraag geregistreerde vingerafdrukken worden in overeenstemming met
artikel 16 (lid 2) paspoortwet/ artikel 26 (lid 2) PAuswG uiterlijk na de overhandiging of verzending van het document
verwijderd.
5] Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
- Recht op informatie (artikel 15 DS-GVO),
- Recht op correctie (artikel 16 DS-GVO),
- Recht op annulering (artikel 17 DS-GVO), tenzij de bepalingen van de Paspoortwet of PAuswG met betrekking tot de
bewaring zich daartegen verzetten.
- Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 DS-GVO)
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 DS-GVO),
- Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (artikel 21 van de groepsvrijstellingsverordening betreffende DS).
6] U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
over de verwerking van uw persoonsgegevens.
7] In het kader van de gegevensverwerking worden uw persoonsgegevens in geval van afgifte van een paspoort of
identiteitskaart met het oog op de productie van het paspoort aan de documentproducent doorgegeven. De
paspoort/identiteitskaartautoriteit mag gegevens uit het paspoortregister in overeenstemming met artikel 22 e.v.
paspoortwet/artikel 24 PAuswG aan andere openbare instanties doorgeven, voor zover dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van taken waarvoor de ontvanger verantwoordelijk is.

1

DS-GVO = algemene verordening gegevensbescherming
PAuswG = identiteitskaart-wet
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