Belangrijke informatie voor het aanvragen van een paspoort
mee te nemen voor het aanvragen van een paspoort:




 volledig ingevuld en getekend aanvraagformulier (uitgeprint)
indien u meerdere documenten aanvraagt per document één formulier 




een recente pasfoto volgens DUITSE normen
In het consulaat is een fotoautomaat, hiervoor dient u 8,00 € in munten mee te
nemen. Niet geschikt voor kinderen kleiner dan 1 meter.

Benodigde documenten in het origineel of gewaarmerkte afschrift.
De documenten krijgt u na behandeling van de aanvraag terug



 huidig paspoort, identiteitsbewijs of kinderpaspoort
In geval van verlies of diefstal: proces-verbaal van aangifte van verlies of diefstal bij de politie

 uitschrijfbewijs uit Duitsland van het laatste woonadres in Duitsland 

alléén nodig indien in het huidige reisdocument een Duitse woonplaats staat vermeld 


 actueel uittreksel (niet ouder dan 6 maanden)uit Basisregistratie Persoon (BRP)
alléén nodig indien paspoort de éérste keer wordt aangevraagd op het consulaat of indien u
binnen Nederland bent verhuisd

 akte van geboorte of akte van afstamming in Duits, Nederlands of internationale

vorm.
alternatief Duitse akte van huwelijk/ Duits uittreksel uit het Duitse familieboek
 Indien naam is gewijzigd na huwelijk, echtscheiding of adoptie:
Akte van huwelijk met aangifte over naamvoering
Uittreksel uit het Duitse familieboek met aangifte over namens voering of
Schriftelijke bevestiging over namen voering van de verantwoordelijke gemeente

aanvullende documenten (indien van toepassing):
Indien de Duitse nationaliteit niet door de ouders/geboorte verkregen is:







naturalisatiebewijs (Einbürgerungsurkunde) of nationaliteitsbewijs (Staatsangehörigkeitsausweis)
akte over het verkrijgen van een andere nationaliteit (b.v. de Nederlandse)
vergunning tot behoud van de Duitse nationaliteit (Beibehaltungsgenehmigung) (bij aanvraag
van een andere nationaliteit naast de Duitse nationaliteit).
Indien van Turkse afkomst: volledig uittreksel uit het Turkse personenregister:
tam vukuat i Nüfus Kayit Örnegi – düsünceler bölümü ile, vatandaslik il bütün bilgiler
Doctoraalbul (in het Duits of Engels met naam en geboortedatum) indien de doctorstitel niet in
een vroeger paspoort of ID-kaart vermeld staat en de titel in het nieuwe document dient worden
opgenomen.

Per geval kunnen verdere stukken of documenten nodig zijn.



Algemene informatie:
Het aanvragen van een paspoort/identiteitsbewijs is alleen op afspraak mogelijk. Er
dient per aanvrager en per legitimatiebewijs één afspraak gemaakt te worden. Als u meerdere
documenten wilt hebben, vragen wij u graag om deze na elkaar te boeken.
Afspraak a.u.b. online boeken via www.amsterdam.diplo.de


Vraagt u voor de eerste keer een legitimatiebewijs aan raadpleeg de toelichting over
de Naamgeving.



Een legitimatiebewijs kan niet worden verlengd. Na afloop van de geldigheid dient altijd
een nieuw legitimatiebewijs worden aangevraagd.



Een legitimatiebewijs kan alleen persoonlijk op het consulaat-generaal worden aangevraagd.



Is uw naam veranderd door een huwelijk, het sluiten van een geregistreerd partnerschap of een
echtscheiding? Vraagt u voor de eerste keer een Duits legitimatiebewijs voor uw kind aan of wilt
u de familienaam van uw kind wijzigen? Informeer dan vooraf of een verklaring van naam
volgens de Duitse wetgeving of een erkenning van scheiding nodig is. Raadpleeg hiervoor het
‘Merkblatt zum Namensrecht’ en/of ‘Merkblatt Kindesname’.



Een buitenlands uittreksel of document kan voor het aanvragen van een legitimatiebewijs worden
gebruikt indien deze vertaald is naar het Engels, het Frans of het Nederlands.

Alleen een volledig ingediende aanvraag kan door de medewerkers worden
behandeld.
Passportkosten & informatie:
De kosten voor paspoort/identiteitsbewijs dienen bij aanvraag contant of met creditcard
(Mastercard of Visa) te worden betaald. Pinnen is niet mogelijk.
Onderstaande documenten worden niet door alle staten erkend om het land binnen te komen:
 Identiteitsbewijs
 Voorlopig paspoort
 Kinderpaspoort
Voorwaarden voor binnenkomst in de afzonderlijke landen vindt u op de Homepage van het
“Auswärtigen Amts” op: www.diplo.de
Als u nog vragen heeft na een grondige raadpleging van de folders, neem dan vooraf contact
met ons op: info@amsterdam.diplo.de

Consulaat-generaal van de Bondsrepubliek Duitsland - Honthorststraat 36-38 - 1071 DG Amsterdam
U bereikt ons:
vanaf Amsterdam Centraal: tram 2 halte Rijksmuseum
vanaf Amsterdam ZUID: tram 5 halte Rijksmuseum
parkeer plaatsen zijn er Museum Quarter, Albert Cuyp Parking Garage, Q-Park Museum op
Museumplein
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