Het aanvragen van een Nederlands paspoort in Nieuw Zeeland vanaf 1 oktober 2015
Nederlanders in Nieuw Zeeland worden eraan herinnerd dat het aanvragen van een nieuw Nederlands
paspoort vanaf 1 oktober 2015 alleen mogelijk is bij de Ambassade in Wellington. Vanaf die datum kan
dat niet meer in Auckland en Christchurch. In 2014 informeerde de Ambassade al u reeds hierover per
bijeenkomsten met de Nederlandse gemeenschap, nieuwsberichten, brieven aan verenigingen en sociale
media.
De nieuwe situatie zal gevolgen hebben voor veel Nederlanders verspreid over Nieuw Zeeland. Om
hieraan tegemoet te komen zal een aantal nieuwe maatregelen van pas komen:
Geldigheidsduur paspoort
Sinds maart 2014 hebben nieuwe paspoorten, aangevraagd door meerderjarigen, een geldigheidsduur
van 10 jaar. Die hoeven dus niet elke 5 jaar vernieuwd te worden. De geldigheidsduur van pasporten
uitgereikt aan personen jonger dan 18 jaar blijft 5 jaar.
Aanvragen in Nederland:
Het aantal gemeenten waar u in Nederland een nieuw paspoort kunt aanvragen, ook al woont u in het
buitenland, is uitgebreid. Indien u een nieuw paspoort nodig heeft en Nederland bezoekt is het handig
om van die gelegenheid gebruik te maken. Er is zelfs een paspoortloket op Schiphol waar u terecht kunt
op afspraak. Let wel, bij het aanvragen van een paspoort heeft u vaak aanvullende documenten nodig.
Welke, dat kunt u vooraf het beste navragen bij die gemeente.
Wees snel
Nederlanders in Nieuw Zeeland die ver van Wellington wonen en van wie het paspoort verloopt in
2015 of begin 2016, kunnen het beste een nieuw paspoort aanvragen vóór augustus 2015. Wacht beter
niet te lang want de kans is groot dat u aanvullende documentatie nodig heeft. Het kost soms tijd om
die te vergaren. Denk aan een geboorteakte, huwelijksakte, documenten uit Nederland of andere
landen waar u of uw familie voorheen woonde. De Ambassade kan alleen volledige aanvragen
aannemen.
Dubbele nationaliteit
Indien u zowel de Nederlandse als de Nieuw Zeelandse nationaliteit heeft (dat kan in een aantal
uitzonderingen) of u hebt meer dan 2 nationaliteiten, dan is het van groot belang dat u uw paspoort
telkens binnen 10 jaar vernieuwt. Als u dat niet doet is er het risico dat u de Nederlandse nationaliteit
verliest. Wees daarom op tijd, minstens 3 maanden voor afloop van die 10 jaren termijn.
Bewijs van Nederlanderschap (behoud of bezit)
Als u geen Nederlands paspoort nodig heeft om op reis te gaan omdat u ook een Nieuw Zeelands
paspoort heeft, dan kunt u overwegen een bewijs van Nederlanderschap aan te vragen. Dat kunt u ook
schriftelijk bij de Ambassade aanvragen. Let wel, het is geen identiteits- of reisdocument.
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