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Personalia
Geslachtsnaam
|
Voornamen (voluit)
|
Geboortedatum
dag
maand
jaar
BSN
|
Nationaliteit BRP
|
Buitenlands reisdocument 
2
Nationaliteit verblijfsdocument
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>   Deze rubriek moet volledig ingevuld worden
Aanvrager stelt
Nationaliteit 
Reden
Na onderzoek moet worden aangenomen dat aanvrager
Nationaliteit
3
Binnenkomst en verblijf
Eerste inschrijving in de BRP  op
dag
maand
jaar
Eerste inschrijving in de gemeente
dag
maand
jaar
Gemeente
Buitenlands reisdocument bij binnenkomst 
dag
maand
jaar
geldig tot
Verblijfstitel aanvrager 
Nederlands verblijfsdocument in bezit
V-nummer en geldig tot
dag
maand
jaar
4
Redenen aanspraak
>   Onderdeel A of B altijd invullen, onderdeel C slechts indien deze van toepassing is
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A
Aanvrager kan bij zijn nationale autoriteiten geen paspoort verkrijgen (of zijn huidige paspoort niet verlengen), wat blijkt uit de gecontroleerde
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B
Van aanvrager kan niet worden geëist dat hij zich voor het verkrijgen van een paspoort 
(of verlenging van zijn huidige paspoort) wendt tot zijn nationale autoriteiten, zoals blijkt uit de gecontroleerde
C
Aanvrager verzoekt om verstrekking van een reisdocument als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Paspoortwet, voorzover hij niet in aanmerking komt voor verstrekking van een reisdocument als bedoeld in artikel 14 van de Paspoortwet, om een reis te maken
naar
met als doel
5
Ondertekening aanvrager
>
Ondergetekende verzoekt hiermee om vaststelling van zijn aanspraak op een reisdocument.
Het is ondergetekende bekend dat het bezit van het aangevraagde reisdocument geen recht geeft op verblijf in Nederland en geen garantie biedt op toelating of verblijf in het buitenland.
Datum en plaats
dag
maand
jaar
|
plaats
Handtekening aanvrager
6
Noodzaak beoordeling Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zijn er na doorlopen circulaire BZ bedenkingen.
7
Handtekening ambtenaar
Datum en plaats
dag
maand
jaar
|
plaats
Naam en functie ambtenaar
|
naam
|
functie
Handtekening ambtenaar
Telefoon en mailadres
|
telefoon
|
mailadres
Adresgegevens
|
postbusnummer
|
postcode en plaats
|
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Kenmerk aanvraag
|
Let op:
Print dit formulier op uw eigen briefpapier (bovenstaand logo wordt niet afgedrukt), onderteken en versturen naar:
IND
Directie Dienstverlenen
Postbus 10
9560 AA  Ter Apel
Vult u hier de naam van uw organisatie en briefadres in:
Naam organisatie
|
Adres
|
Postcode en plaats
|
|
Land
|
Telefoonnummer
|
Logo
Selecteer en kopieer de bestandsnaam hieronder onder dit formulier op te slaan. De bestandsnaam bestaat uit de naam van het formulier, verstrekkende autoriteit en datum / tijd stempel.
Selecteer en kopieer de bestandsnaam hieronder onder dit formulier op te slaan. De bestandsnaam bestaat uit de naam van het formulier, verstrekkende autoriteit en datum / tijd stempel.
Selecteer en kopieer de bestandsnaam hieronder onder dit formulier op te slaan. De bestandsnaam bestaat uit de naam van het formulier, verstrekkende autoriteit en datum / tijd stempel.
Trainingen dienen primair afgenomen te worden bij het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR). De trainingen van het ROR worden in natura uitgekeerd. Aan de afname zijn enkele voorwaarden verbonden: 
-         Uw gemeente coördineert als aanvrager alle aanvragen vanuit uw regio en de logistieke zaken richting het ROR; 
-         Uw gemeente verzorgt de locatie van de training; 
-         Trainingen gaan vergezeld met het opzetten van een meldingsstructuur / infrastructuur binnen de betrokken gemeenten, zodat deelnemers aan de training weten waar ze met hun signalen terecht kunnen;
-         Voor trainingen van andere aanbieders of voor intervisie voor professionals treedt u eerst in overleg met uw lokale adviseur van de NCTV.
 
LET OP: de trainingen van het ROR worden gegeven in groepen van maximaal 15 deelnemers. Wilt u 25 personen aanmelden voor een training, dan neemt u dus 2 trainingen (= aantal) af. 
De prijs per training vindt u onder de i-knopjes.   
 
 Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) biedt onderstaande trainingen (1-5) aan voor professionals:
 
De totale financiering van het project
De totale financiering van het project
De bestandsnaam wordt gegenereerd vanuit de tekst: Aanvraag_VG2019 + naam van uw gemeente en een datum / tijdstempel. Deze bestandsnaam kunt u kopieren (selecteer over de naam heen) en kopieer dit dan als u het pdf bestand opslaat.
De bestandsnaam wordt gegenereerd vanuit de tekst: Aanvraag_VG2019 + naam van uw gemeente en een datum / tijdstempel.Deze bestandsnaam kunt u kopieren (selecteer over de naam heen) en kopieer dit dan als u het pdf bestand opslaat.
De bestandsnaam wordt gegenereerd vanuit de tekst: Aanvraag_VG2019 + naam van uw gemeente en een datum / tijdstempel.Deze bestandsnaam kunt u kopieren (selecteer over de naam heen) en kopieer dit dan als u het pdf bestand opslaat.
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