KEN TA BIN NA REMARKE PA UN
SÉDULA?
Tur persona di 12 aña of mas ku ta
inskirbí na Boneiru mester saka nan
sédula. Pa por saka e sédula mester
kumpli ku e siguiente eksigensianan:
•

Mester ta inskirbí na registro sivíl

•

Identifikashon (sédula bieu) of pasport.

•

Permit di estadía (pa personanan
ku e L.T.U. (areglo di atmishon i
ekspulshon) ta aplikabel.

KASONAN ADISHONAL:
Den kaso ku un siudadano ku ta van
rechtswege
toegelaten
(òutomatikamente atmití pa ley) o
riba kua e L.T.U. no ta aplikabel i ku
no ta den poseshon di e deklarashon
aki, registro sivíl por ofrese e servisio
aki via di kabinèt di gezaghebber. E
persona konserní mester kumpra un
deklarashon di inskripshon (Naf 15) i
presenta ku su pasport. Si no ta den

hortá, mester pasa na warda di polis pa un
prosès verbal. Den kaso ku e sédula a
pèrde, mester hasi un deklarashon serka e
hefe di registro sivíl.
Personanan di 12 aña pa ariba ku no tin
un pasport ainda por legitima nan mes ku
buki di kasamentu, buki di famia o akta di
nasementu.
Prèis:
Personanan menor di edad(12-17 aña):
Naf. 5,00
Naf. 15,00 na momentu ku e sédula a:
•

wordu perdí;

•

wordu hortá;

•

wordu dañá.

Personanan mayor di edad:
Naf.15,00 e promé biaha;
Naf. 25,00 na momentu ku e sédula a:

poseshon di un pasport valido,
mester hasi un petishon prome.

•

wordu perdí;

Den kaso ku e sédula a wòrdu

•

wordu hortá;

•

wordu dañá.

WIE KOMEN IN AANMERKING VOOR EEN
ID KAART?
Ingezetenen vanaf 12 jaar dienen in het bezit
te zijn van een id kaart . Aanvrager dient aan
de volgende vereisten te voldoen:
•

Dient ingeschreven te zijn in de Basisadministratie;

•

Identiteitsbewijs (oud id-kaart of paspoort);

•

Verblijfstitel (voor degene waarop de
Landsverordering Toelating en Uitzetting
van toepassing is);

BIJZONDERHEDEN:
In geval dat een ingezetene die van rechtswege is toegelaten of waarop de L.T.U. niet van
toepassing is, zijn verblijfstitel niet kan overleggen, biedt afdeling Burgerzaken i.o. de mogelijkheid om dit via het kabinet van de gezaghebber op te vragen. Betrokkene dient een
verklaring woonplaats (Naf 15.00) te kopen
en een fotokopie van een geldige paspoort te
overleggen. Is hij niet in het bezit van een geldig e paspoort dan dient hij eerst deze te maken
Bij een gestolen id-kaart dient de houder van
de id-kaart een procesverbaal van van het politie-bureau te overleggen.Bij een verloren idkaart dient betrokkene een verklaring af te
leggen bij het hoofd afdeling Burgerzaken.
.

Prijs:
Minderjarigen(12-17 jaar):
Naf. 5,00
Naf. 15,00:
•

bij verlies;

•

bij diefstal;

•

beschadigen

Meerderjarigen:
Naf. 15,00
Naf. 25,00:
•

bij verlies;

•

Bij diefstal;

•

Beschadigen.
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