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Persoonsgegevens
1
Hierbij wordt verzocht om in het register paspoortsignaleringen betreffende de onderstaande persoon de volgende gegevens te vermelden:
1.1
Geslachtsnaam
1.2
Voorvoegsel en voornamen
1.3
Geboortedatum
Dag
Maand
Jaar
1.4
Nationaliteit 
> (als anders dan Nederlander)
1.5
Burgerservicenummer
Reden van signalering op grond van onderstaand artikel in de Paspoortwet
2
3
Beslissing van de uitgevende autoriteit
Indien een reisdocument met een beperkte geldigheidsduur is verstrekt, hier aangeven voor hoeveel maanden het reisdocument geldig is
Aantal maanden
Indien een document met een territoriale beperking is verstrekt, hier aangeven voor welke landen.
Geldig voor reizen naar alle landen, behalve:
Geldig voor reizen naar:
De beslissing is conform het advies van de signalerende autoriteit
4
Let op: Als er meerdere signaleringen voor deze persoon zijn dient u meerdere C6 formulieren invullen
Contactgegevens
5
(vul de gegevens in van de ambtenaar die verdere informatie over de genomen beslissing kan verstrekken)
5.1
Naam
5.2
Telefoonnummer
5.3
E-mailadres
Ondertekening door de daartoe bevoegde functionaris van de uitgevende autoriteit
6
6.1
Naam
6.2
Functie
6.3
Plaats en datum
Plaats
Dag
Maand
Jaar
6.4
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 
Formulier C6 Melding beslissing signalering
08-2022
08-2022
	ResetButton: 
	Reset: 
	CurrentSheet: 
	SheetCount: 
	Antwoord: 
	Vul hier de startdatum van het nieuwe project in in waar u subsidie voor aanvraagt: 
	Reden18: 
	Reden19: 
	Reden20: 
	Reden21: 
	Reden22: 
	Reden23: 
	Reden23a: 
	Reden23b: 
	Reden24a: 
	Reden24b: 
	Beslissing0: 
	Beslissing1: 
	Beslissing1_2: 
	Beslissing2: 
	Beslissing3: 
	Beslissing4: 
	Beslissing5: 
	Beslissing6: 
	Maanden: 
	Vermelden: 
	SignatureScribble1: 
	iButtonStyle1: 
	Textarea1000chars: 



