Wat is een noodpaspoort en wanneer wordt hiervan gebruikt gemaakt?
Een noodpaspoort is een paspoort
met een geldigheid van maximaal 1
jaar. Een noodpaspoort wordt alleen verstrekt in geval van nood én
spoed. Van spoed is er sprake wanneer niet gewacht kan worden tot
over een week of tien dagen.
Naast spoed dient er sprake te zijn
van een noodgeval. In de volgende
gevallen is er sprake van nood:
1. wanneer zich onvoorziene
omstandigheden voordoen van
medische en/of humanitaire
aard die het noodzakelijk maken om te reizen;
2. wanneer aanvrager voldoende
aannemelijk heeft gemaakt dat
zijn reis geen uitstel doogt;
3. wanneer teruggereisd dient te
worden naar woonplaats en
reisdocument is kwijtgeraakt of
gestolen.

op het eilandgebied Bonaire bevindt, is derhalve geen ingezetene,
kan hij toch in aanmerking komen
voor een noodpaspoort mits hij voldoet aan de andere vereisten.
Andere vereisten en kosten:
1. Personen met de Nederlandse nationaliteit doch die zijn opgenomen op
de signaleringslijst van het Rijk of op
de Nederlandse Antilliaanse drugslijst, opgesteld door het Openbare
Ministerie, komen niet in aanmerking voor een noodpaspoort.
2. De kosten voor een noodpaspoort
bedragen naf. 100,3. De Nederlandse ingezetene van Bonaire die in aanmerking wenst te
komen voor een noodpaspoort
dient bij het maken van het noodpaspoort ook een nationaal paspoort te maken (naf. 140,- / 250.zie folder paspoort)
De volgende documenten/bescheiden
dienen ingeleverd te worden bij het
maken van een noodpaspoort:

Wie komen in aanmerking voor
een noodpaspoort:

1. Drie pasfoto’s recht van voren genomen van recente datum;

1. Personen met de Nederlandse
Nationaliteit;
2. Indien een Nederlander illegaal

2. Oud paspoort en een kopie van het
oud-paspoort;
Indien oud paspoort is kwijtgeraakt:
a. procesverbaal van de politie;

b. aangifte doen bij afdeling Burgerzaken;
c. indien kwijtgeraakte paspoort
niet op het eilandgebied Bonaire
is gemaakt, dient Burgerzaken
het aanvraagformulier van het
oude paspoort aan te vragen bij
de basisadministratie waar het
paspoort is gemaakt, dit duurt
minimaal één week.
3. Kopie van een geldige identiteitskaart (nieuwe kost naf. 15,-, respectievelijk naf. 5,- voor een meerderjarige respectievelijk minderjarige ingezetene);
Indien Identiteitskaart is kwijtgeraakt:
a. procesverbaal van de politie;
b. kosten nieuwe identiteitskaart
zijn naf. 25,- respectievelijk naf.
15,- voor een meerderjarige respectievelijk minderjarige ingezetenen.
4. Verwijzingsbrief van een specialist;
(huisarts is geen specialist) *
5. Accordering van de verzending van
de patiënt door een verzekeringsbedrijf (b.v. SVB,;BZV) ;*
6. Reisticket;
7. Bevestiging van de reservering van
het hospitaal waar patiënt zal worden opgenomen; *

8. Indien het een eerste paspoort betreft, een geboorte akte niet ouder
dan een jaar;

NOODPASPOORT

9. Als de noodzaak een zakenvergadering of sportevenement betreft:
een uitnodigingsbrief voor het bijwonen van de vergadering of
sportevenement waauit de urgentie blijkt.
* Dit is alleen van toepassing in geval

een noodpaspoort wordt toegekend
wanneer sprake is van omstandigheden van medische en of humanitaire aard die het noodzakelijk maken om te reizen.

Afdeling Burgerzaken i.o.
Eilandgebied Bonaire

Wie beslist over het verzoek om in
aanmerking te komen voor een noodpaspoort:

Kaya Almirante Pedro Luis Brion 12
Bonaire
Nederlandse Antillen

1. Bij een noodpaspoot in geval van
medische en of humanitaire omstandigheden beslist het afdelingshoofd Burgerzaken;

Openingstijden:
08.00-11.45 uur
13.30-16.45 uur

2. Voor alle andere gevallen beslist

Dinsdag:
13.30-16.45 uur

het Kabinet van de Gouverneur
gevestigd op Curaçao. tel.
4620000.

.

Paspoort:
08.00-11:30 uur
13.30-15.30 uur
Tel

: 00-599-7175516/ 17
00-599-7175330 tst. 111 of 231

Fax

: 00-599-7175258

E-mail : Burgerzaken@bonairegov.com

Eilandgebied Bonaire
Afdeling Burgerzaken i.o.

