Deze bijlage kan alleen worden gebruikt voor kinderen jonger dan 6 jaar
en voor burgers van de Unie en onderdanen van de EER en Zwitserland.

Pasfoto en handtekening
Op het verblijfsdocument (pasje) staan de pasfoto en handtekening
van de vreemdeling. Iedere persoon vanaf 12 jaar moet zelf zijn of haar
handtekening plaatsen op deze bijlage fotokaart. Het is belangrijk dat de
handtekening duidelijk zichtbaar is. Een onduidelijke handtekening kan
niet worden gebruikt.
Eisen kleurenpasfoto
Eisen aan de pasfoto van de vreemdeling, die op deze bijlage fotokaart
geplaatst moet worden, zijn:
• De pasfoto is in kleur.
•	De pasfoto mag niet eerder voor een verblijfsdocument zijn gebruikt
en moet goedgelijkend zijn.
•	De pasfoto moet voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen.
Deze eisen staan op www.rijksoverheid.nl (Welke eisen stelt de overheid
aan mijn pasfoto voor mijn paspoort of identiteitskaart?)
Let op! Als de pasfoto van de vreemdeling niet aan deze eisen voldoet,
kan er geen verblijfsdocument (pasje) worden gemaakt.

Bijlage
Fotokaart
Instructie invullen persoonlijke gegevens en plaatsen handtekening
1.	Vul op deze bijlage fotokaart de persoonlijke gegevens van de
vreemdeling in (1 tot en met 5).
Let op! Doe dit in blokletters.
2.	Laat de vreemdeling een handtekening plaatsen in het vak
linksonder (6). Doe dit met een pen met een donkere kleur inkt,
het liefst zwarte inkt.
Let op! Als de handtekening niet duidelijk is, kan geen verblijfs
document worden gemaakt.
3.	Plak de pasfoto met lijm in het lichtgrijze vlak rechtsonder.
Let op! Gebruik nooit paperclips of nietjes, hierdoor beschadigt de
pasfoto.
Stuur uw bijlage fotokaart naar het volgende adres:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 7025
8007 HA Zwolle
Let op: Het bovenstaande adres is alleen van toepassing als u de bijlage
als losse bijlage opstuurt. Als u gebruik maakt van de bijlage fotokaart is
het niet nodig om langs te komen bij een IND-loket.

1.		

Voorna(a)m(en) en achternaam

|
Straat																										Nummer

2.		 Woonadres

|																											|
Postcode										 Plaats

|												|
Dag			Maand		Jaar

3.		 Geboortedatum
4.		 Nationaliteit

|

5.		 V-nummer
6.		 Handtekening

Plak hier de pasfoto
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Verwerking van persoonsgegevens
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de
behandeling van uw aanvraag, melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens
opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is. Ook gebruikt
en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt
zich daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig
en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt, mag u
bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen
over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven.
Op www.ind.nl leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt.
Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.
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