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Hierbij verzoek ik de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens om in het Register paspoortsignaleringen de gegevens van de onderstaande persoon
1
Persoonsgegevens
2
• De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) stuurt, als er een adres bekend is, een kennisgeving naar de 
  betrokkene.
• Als betrokkene staat ingeschreven op een adres in Nederland, dan moet een motivering meegestuurd worden.
2.1
Geslachtsnaam
2.2
Voorvoegsel en voornamen
2.3
Geboortedatum
Dag
Maand
Jaar
2.4
Nationaliteit 
> (als anders dan Nederlander)
2.5
Burgerservicenummer
3
Reden voor het verzoek (artikel 22 van de Paspoortwet)
A. Betrokkene is nalatig in het nakomen van zijn/haar verplichting tot betaling van verschuldigde belastingen of premies inzake sociale verzekeringen in een van de landen van het Koninkrijk.
B. Betrokkene is nalatig in het nakomen van zijn verplichting tot het terugbetalen van door de overheid aan hem/haar verstrekte geldleningen, subsidies of renteloze voorschotten.
C. Betrokkene is nalatig in het nakomen van een wettelijk op hem/haar rustende of bij uitspraak van een rechter in het Koninkrijk vastgestelde verplichting tot betaling van op hem/haar verhaalbare uitkeringen. Ofwel door de overheid gemaakte, op hem/haar verhaalbare kosten, voorgefinancierde of anders verstrekte gelden.
D. Betrokkene is nalatig in het nakomen van een wettelijk op hem/haar rustende onderhoudsverplichting of een bij uitspraak van een rechter in het Koninkrijk vastgestelde onderhoudsverplichting. Bij deze reden bestaat een gegrond vermoeden dat betrokkene zich door verblijf buiten de grenzen van een de landen van het Koninkrijk aan de wettelijke mogelijkheden tot invordering van de verschuldigde gelden zal onttrekken.
Motivering voor het verzoek
4
4.1
Benoem een concrete aanwijzing dat betrokkene, die in Nederland (BRP) staat ingeschreven, naar het buitenland zal vertrekken om zich aan betaling te onttrekken; waarop is dit vermoeden gebaseerd?
Nadere gegevens over de vordering
5
LET OP: Als de totale vordering minder is dan € 5.000,- dan wordt het verzoek om opneming of handhaving van gegevens in het Register paspoortsignaleringen niet (langer) gehonoreerd vanwege het ontbreken van een gegrond vermoeden als bedoeld in artikel 22 Paspoortwet.
5.1
Startdatum van de verplichting tot terugbetaling
Dag
Maand
Jaar
5.2
Totale vorderingsbedrag op dit moment
De opname van de personalia van betrokkene in het systeem Executie en Signalering (E&S) moet direct plaatsvinden zodat onmiddellijke inhouding van zijn/haar reisdocument mogelijk is.
 
LET OP: Opname in het systeem Executie & Signalering kan alleen plaatsvinden als de totale vordering € 45.000,- of meer is.
Voert u een projectvoorstel uit zonder winstoogmerk? Maak uw keuze.
Voert u een projectvoorstel uit zonder winstoogmerk? Maak uw keuze.
Contactgegevens
6
(vul de gegevens in van de functionaris die verdere informatie over de signalering kan verstrekken)
6.1
Zaak / correspondentienummer
6.2
Naam
6.3
Telefoonnummer
6.4
E-mailadres
Dossier
7
Bij de onderstaande instantie die dit verzoek indient, is een dossier aanwezig waarin de volgende documenten en gegevens aanwezig en opvraagbaar zijn: - Dit modelformulier: dit formulier moet een exacte kopie zijn van het formulier dat u indient.
- Een uittreksel uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) op het moment van de signalering.
- Een kopie van het besluit waarin de schuld is vastgesteld op het moment van de signalering.
- Bewijsstukken van ondernomen incassoactiviteiten binnen en buiten Nederland.
- Bewijsstukken ten behoeve van motivering.
7.1
Naam signalerende instantie
7.2
Telefoonnummer
7.3
E-mailadres
7.4
Adres/Postbus
7.5
Postcode en plaats
7.6
Land 
> invullen als anders dan Nederland
Ondertekening door de bevoegde functionaris van de signalerende instantie
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8.1
Naam
8.2
Functie
8.3
Plaats en datum
Plaats
Dag
Maand
Jaar
8.4
Handtekening
Let op: Print dit formulier op uw eigen briefpapier (bovenstaand logo wordt niet afgedrukt), ondertekenen kan door het invoegen van uw handtekening als JPG-bestand, of een natte handtekening na het afdrukken. Versturen naar:Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Register paspoortsignaleringen 
Postbus 10451
2501 HL Den Haag
Jan Meester | JnM ICT services 
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