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Gegevens autoriteit
Autoriteit 
2
Voorraadverantwoording 
begin-
ontvangen
subtotaal
verstrekt
Aan de voorraad onttrokken wegens1
eind-
Omschrijving
voorraad 
verschreven 
gestolen/vermist
anderszins onbruikbaar
voorraad  
–  NP Noodpaspoort 
–  LP Laissez passer 
3
Ondertekening
Naam ambtenaar
Telefoonnummer
|
E-mail
|
Plaats en datum
plaats
dag
maand
jaar
Handtekening 
|
1         Als wegens verschrijving, diefstal, vermissing, of anderszins de nooddocumenten onbruikbaar zijn geworden, dan moet bij deze kwartaalverantwoording 
         worden bijgevoegd:
-         een opgave, op briefpapier van de autoriteit, van de nummers van de onttrokken documenten, uitgesplitst naar soort nooddocument en onder vermelding van jaar en kwartaal van de voorraadverantwoording, en de reden van onttrekking;
-         bij ontvreemding, vernietiging e.d. een proces verbaal bijvoegen;
-         nooddocumenten die onjuist blijken te zijn geproduceerd of beschadigd bijvoegen. Geadviseerd wordt om deze met waardetransport te retourneren.
Let op:
Print dit formulier op uw eigen briefpapier (bovenstaand logo wordt niet afgedrukt), ondertekenen en versturen naar:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Postbus 10451 2501 HL Den Haag
Vult u hier de naam van uw organisatie en briefadres in:
Naam organisatie
|
Adres
|
Postcode en plaats
|
|
Land
|
Telefoonnummer
|
Logo
S. Grootendorst
www.formzet.nl
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