
P a g e  | 1 

 

Wereldwijde enquête - aanvraag / verlengen paspoort voor Nederlanders in het buitenland. Uitgevoerd door NIHB – 
Nederlanders in het buitenland community - www.nihb.nl / Facebook groep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan: 
ANTONIËTTA SGHERZI 

MAX NEBIG 
ESMEE BEERENSCHOT 

DREE DE JONG 
DITTE KRAMERS 

MIRANDA JANSEN 
RONALD EVELEEENS 

Liever kwijt dan rijk 
 

De problematiek rondom het verlengen of aanvragen van een paspoort voor 

Nederlanders in het buitenland, ten gevolge van het sluiten van de consulaten. 

 

 

Reacties van 6.450 Nederlanders vanuit meer dan 90 landen wereldwijd. 

Het initiatief van deze enquête is genomen door 

NIHB - Nederlanders in het buitenland  

Facebook community met 15.600 leden 

en de website 

WWW.NIHB.NL 
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Liever kwijt dan rijk 
 

NIHB (Nederlanders in het buitenland) telt 15.600 leden wereldwijd. Via de Facebook community en 
de website www.nihb.nl wordt informatie gedeeld die van belang is voor Nederlanders die zich 
tijdelijk of permanent in het buitenland hebben gevestigd of willen gaan vestigen.  
Wat onder andere telkens weer als discussie punt naar voren komt zijn de problemen die men 
ondervindt bij het verlengen van een paspoort. 
 
Naar schatting wonen er ruim 1 miljoen Nederlandse staatsburgers in het buitenland.   
Sinds het besluit van de Nederlandse overheid, om vanwege bezuinigingen, consulaten in het 
buitenland te sluiten, is een groot deel van de ruim 1 miljoen Nederlanders in een benarde situatie 
terechtgekomen. 
 
Voor het aanvragen of verlengen van een paspoort dient men zich persoonlijk te presenteren bij de 
ambassade of honorair consulaat, dit vanwege de verplichte vingerafdrukken. Een reis van tussen de 
500-4000 km (enkele reis)  een verplichte hotel overnachting is vaker regel dan uitzondering. 
 
Om een goed beeld te krijgen van de problematiek waarmee Nederlander in het buitenland te 
maken krijgen, heeft NIHB een enquête gelanceerd onder zijn leden. De enquête heeft maar liefst 
6500 reacties opgeleverd, welke verwerkt zijn in dit rapport. 
 
De persoonlijke verhalen en resultaten zijn uitermate zorgwekkend en ronduit schokkend. Een deel 
van de ondervraagden ziet geen andere mogelijkheid dan hun paspoort te laten verlopen, door 
geldgebrek, tijdgebrek of het fysiek niet in staat zijn een verre reis te maken.  
Hierdoor kan bewust of onbewust het Nederlanderschap verloren gaan. 
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Reisafstand 

 

In landen zoals Canada, Amerika en Australië zijn afstanden tussen de 500 en 4000 km (enkele reis)  

om een paspoort te verlengen bij de dichtstbijzijnde ambassade/consulaat de realiteit voor veel 

Nederlanders en we spreken hier niet over een kleine groep Nederlanders.  

Om Australië als voorbeeld te nemen, met een bevolking van 24 miljoen is ongeveer 1,2% van de 

huidige bevolking in Nederland geboren, dat zijn 288.000 Nederlanders. Ook in vele andere landen 

buiten de EU zijn er reisafstanden tussen de 250 en 3000 km af te leggen, denk aan Brazilië met 

slechts één Consulaat-Generaal in Sao Paulo.  

Maar ook binnen de EU moeten mensen lange afstanden tussen de 500-1000 km afleggen. Ruim 

25% van de Nederlanders reist per vliegtuig om het paspoort te verlengen en is  1 a 2 dagen 

onderweg. Daarnaast is de gekozen locatie  van verschillende ambassades en consulaten  

opmerkelijk te noemen. Bijvoorbeeld in Spanje waar de meeste Nederlanders aan de Costa’s wonen, 

bevind de enige ambassade in Spanje zich in Madrid. 

“Ik moet van Orange naar San Francisco (on. 600km), terwijl ik het voorheen gewoon in Los 

Angeles kon doen. Mijn paspoort is al 2 jaar verlopen omdat ik er te laat achter kwam, en nu is 

het een halve vakantie om mijn paspoort te verlengen. Nu moet ik of 7 uur rijden of met het 

vliegtuig, maar sowieso krijg ik met 1 overnachting te maken, omdat het moeilijk te plannen is 

binnen 1 dag.” – VS - 

https://www.nihb.nl/
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“Wij wonen in een klein dorpje in het binnenland van Granada en voor ons is het zeer ingewikkeld 

om de reis te voltooien. Eerst moeten we iemand vinden die ons naar dichtstbijzijnde stad wil 

brengen om aldaar om 1.00 uur ‘s nachts de bus te pakken naar de hoofdstad om vanuit daar nog 

verschillende malen over te moeten stappen en dan te hopen dat we nog net voor sluitingstijd bij 

het consulaat in Madrid zijn. Om 1.00  uur ‘s nachts beginnen met reizen betekent die nacht niet 

slapen waardoor we waarschijnlijk helemaal gebroken aankomen in Madrid. Dan maar daar 

overnachten met alle bijkomende kosten van dien want een terugreis er aan vast plakken lukt 

gewoon niet. Als we twee paspoorten moeten laten verlengen (die beide verlopen zijn) zijn we 

meer dan een maandinkomen kwijt. Ik vind het absurd dat iets dat verplicht is zoveel  geld moet 

kosten en het kan toch niet zo zijn dat het Nederlanderschap en het verkrijgen van een paspoort 

alleen maar weggelegd zou zijn voor mensen die het zich kunnen veroorloven. Ik vind het 

werkelijk schandalig en verdrietig, belachelijk gewoon. Aangezien het verplicht is zou ik zeggen 

dat het binnen een ieder zijn/haar bereik zou moeten zijn anders zijn we straks door geldgebrek 

nog illegaal geworden.” – SP - 

“Voor een gepensioneerde Nederlander in Australië met een inkomen alleen uit deel AOW en 

lokale gepensioneerden uitkering is het onmogelijk om vanuit Perth naar Sydney te reizen voor 

paspoort aanvraag / verlenging door de hoge kosten van ongeveer AUD 1,500.00 vliegreis, 

overnachting, eten, paspoort kosten en daarboven de hoge visa kosten voor een 5 jarig re-entree 

visum voor Australië. Andere landen b.v. Colombia sturen een delegatie naar Perth om het 

bovenstaande te realiseren, hetgeen dan als betaalbaar wordt ervaren. 

Op het moment kan ik als er iets in Nederland gebeurt met kinderen en kleinkinderen of andere 

naaste familie leden NIET naar het thuisland in verband met het gebrek aan een geldig paspoort. 

Ter informatie vliegkosten naar Amsterdam Perth retour is op het moment AUD 900.00 (het 

goedkoopste) de aanvraag voor een Nederlands paspoort inclusief visa ligt op AUD 1.500. Waar 

ligt de reële verhouding? Bedankt voor Uw aandacht.” – AUS - 

“Slecht geregeld, hoge bijkomende kosten, Winnipeg - Toronto is 2300km bij elkaar vandaan, 

belachelijk!” – CAN - 

“Voor paspoortverlenging (of identiditeitsbewijs) moet ik per trein van Porto naar de ambassade 
in Lissabon. Het NL consulaat in Porto is reeds opgeheven. De ambassade is voor deze aangelegen 
alleen beschikbaar tijdens de ochtenduren. 
Ik zit 5 uur in de trein heen en terug en ben meestal de gehele dag kwijt. Kosten van nieuw 
paspoort zijn vrij hoog, als ik me goed herinner zeker € 130,--, zo ook het identiteitsbewijs ten 
einde zonder paspoort in de gehele Europese Unie te kunnen reizen. Een gewone pasfoto wordt 
niet geaccepteerd maar moet door een speciale fotograaf "op maat" gemaakt worden, al met al 
een ergeniswekkende en tijdrovende geschiedenis om de Nederlanders in Portugal het leven zuur 
te maken. Dan heb ik het niet eens over de Nederlandse inwoners die vanuit Madeira of de 
Azoren per vliegtuig naar Lissabon moeten reizen. De opheffing van het NL consulaat in Porto was 
voor mij lachwekkend, "bestedingsbeperking" was de reden, terwijl de NL regering miljoenen 
verkwist aan allerlei onnuttige zaken waar Nederlanders geen voordeel aan hebben.” – P - 

https://www.nihb.nl/
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“Ik vind het onrechtvaardig dat een ambassade voor paspoort aanvraag en verlenging alleen in 

Mexico City is, een stad die zeer ontoegankelijk is vanwege het verkeer en het reizen er naartoe 

(het kost je een halve dag om naar de ambassade te rijden met taxi als het verkeer niet mee zit 

vanaf het vliegveld, Ik vind het absurd dat er geen mogelijkheden worden geboden in de andere 

grote steden, zoals Monterrey  (NL) en Guadalajara (JAL), die ook grote hoeveelheden aan 

Nederlandse immigranten en expats kennen, ongehoord dat de consul in die steden geen 

paspoort verlenging kan aanvragen nog kan regelen. Nederlanders in Quintana Roo daarentegen 

en waar toerisme zeer actief is, en waar de consul zeer actief is, kan dat dus wel en ieder jaar, dat 

is niet terecht ten opzichte van Nederlanders die niet in die streek of omgeving wonen, want 

Mexico is 30 keer groter dan Nederland, waar geen goede publieke transport via trein of bus 

gegarandeerd is, dus een vlucht is de enige optie, wat te duur is. Nederlanders in Guadalajara en 

Monterrey wat ook zeer grote steden zijn helpen ook aan de business en succes van grote 

Nederlandse bedrijven hier in Mexico, maar de grote internationals zitten niet aan de kust nog in 

Mexico City, die zitten in Monterrey (Zware Industrie en klein Industrie) of Guadalajara (IT en 

Technology). Die mensen hebben dus de lasten, omdat een paspoort alleen maar in Mexico City 

kan. Kost me iedere 10 jaar een vermogen, omdat ik niet in Euro's verdien, maar in MX peso's. Ik 

weet niet of ik na 10 jaar dat nog kan betalen, de reis, de overnachting, de taxi kosten, de 

maaltijden, de paspoort kosten, ik hoop het, maar Nederland maakt het me steeds moeilijker om 

dat te realiseren.” – MEX - 

“Hier in het zuiden van Spanje wonen ontzettend veel Nederlanders, langs de hele kust. De 
ambassade is in Madrid, 600 km verderop en een dag reizen met bus en trein. Hotel nemen en 
volgende morgen naar de ambassade. Pasfoto’s afgekeurd, weer nieuwe laten maken (wat een 
gedoe!) Na ambassade afspraak kunnen we nog wel de trein nemen maar bussen gaan zo laat 
niet dus nog een 2de nacht hotel. Ik ken veel NL's van de bridgeclub en NL vereniging. Meeste 
leven van klein pensioen en AOW, reis niet te betalen en veel te vermoeiend! Paspoort moet, 
anders kunnen, anders kunnen ze niet vliegen naar kinderen etc die in ziekenhuis liggen. Velen 
zeggen als paspoort verlengen niet meer lukt, terug te keren naar NL om daar in 
bejaardenhuis/verpleeghuis te gaan.”  - SP - 

“Het zou fijn zijn als wij op Hawaii weer een paspoortteam krijgen. Ik heb mijn paspoort op 
Schiphol aangevraagd, maar mijn dochter had geapostilleerde documenten nodig die wij niet op 
tijd hadden ontvangen, dus nu moeten we voor haar nog een reis maken voor haar paspoort en 
San Fransisco is hier 3760 km vandaan, dat wordt erg duur.” - VS - 

https://www.nihb.nl/
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Extra bijkomende kosten

 

Gebaseerd op reiskosten, maaltijden, overnachtingen, pasfoto’s, het legaliseren van aktes en 

certificaten en het aanvragen van andere originele documenten. Voor een gezin met kinderen 

kunnen de kosten oplopen tot 3000 euro en voor sommigen zelfs nog veel meer. Daar komt nog 

eens bij dat het paspoort voor kinderen onder de 18 jaar 5 jaar geldig is. Al deze benodigde 

documenten worden door de overheid niet (digitaal) opgeslagen, dit betekent dat bij iedere nieuwe 

aanvraag alles weer opnieuw aangevraagd moet worden. Dus ook vertalingen en legalisering van 

(veel) documenten die reeds in het bezit zijn van de overheid. 

Maar liefst 15.6% is tussen de 500 en 1000 euro per persoon kwijt en 51.9% is kosten kwijt aan een 

overnachting.  

Daarbij komt uiteraard het bedrag voor het paspoort zelf, welke  in het buitenland aanzienlijk hoger 

(2x) is dan in Nederland. Zelfs wanneer je een paspoort vernieuwt bij een van de Nederlandse 

grensgemeenten of de Schipholbalie is het aanzienlijk duurder.  

Een grote frustratie bij veel mensen zijn ook de pasfoto’s die vaak enkel geaccepteerd worden als 

deze van een door de ambassade aanbevolen fotozaak komen, welke zeer prijzig is. 
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Hoeveel (onbetaalde) (vakantie)dagen moet u opnemen om 

uw paspoort te verlengen. 
 

Naast dat mensen veel geld kwijt zijn aan reiskosten, overnachtingen en maaltijden, moet maar liefst 

70% van de Nederlanders 1 of meer vakantiedagen opnemen. Ook mensen met een eigen bedrijf of 

ZZP’ers maken extra kosten vanwege vervangend personeel, of het noodgedwongen sluiten van de 

zaak. 

 

Openingstijden ambassade / consulaat 
Een veel gelezen klacht is dat de meeste ambassades en consulaten alleen in de ochtend en 

doordeweeks open zijn. Dit heeft vaak tot gevolg dat mensen het niet in 1 dag op en neer redden. 

Daardoor kan er automatisch een extra reisdag en vaak een verplichte overnachting bijgeteld 

worden. 

Het zou voor veel mensen een oplossing zijn als de ambassade de openingstijden zou uitbreiden en  

bijvoorbeeld op een vrijdagavond en/of zaterdag open zou zijn. Zeker voor mensen met kinderen en 

mensen die moeilijk vrij van het werk kunnen krijgen een welkome oplossing. 

 

“Ons gezin heeft vanwege hoge reiskosten nu besloten alle paspoorten op dezelfde datum te 

verlengen; drie x verlengkosten plus vliegtickets plus hotel voor twee nachten (drie reisdagen: 1 

dag heenreis, 1 dag paspoortaanvraag, 1 dag terugreis).  Bij consulaat waren alleen afspraken in 

de ochtend (10u-12u) maar te riskant om 's morgens te vliegen, dus kwamen wij een dag eerder 

en rekenden op extra tijd wat betreft foto's, verkeer, taxi, e.d.).  Nu is consulaat gesloten (400 km 

afstand) en moeten wij naar ambassade (650km) in een veel  duurdere (hoofd) stad.” – VS  - 

“Voel  frustratie omdat mijn paspoort bijna verloopt en kan geen vrije dagen opnemen en zelfs 

als dat kan heb ik niet zomaar het geld om naar Sydney te vliegen. Ik kan mijn kinderen niet 

alleen achterlaten en al helemaal niet meenemen wat het geld aangaat.  Ik vind het eigenlijk 

abominabel.” – AUS - 

“Wij moeten bijna 6 uur reizen. Op zich zou dat te doen zijn op 1 dag. Maar de ambassade is al 

om 12.00 uur dicht. Niet erg handig en lang over nagedacht als je het mij vraagt. En dan hoor ik 

nog tot de gelukkige die maar 1 eiland verderop woont.” – DK - 

https://www.nihb.nl/
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Het maken van een afspraak bij de ambassade / consulaat 

 

Voor bijna 50% van de mensen is het maken van een afspraak geen probleem. Echter een deel vindt 

dat er te lange wachttijden zijn (soms 3 maanden of meer) of ondervindt problemen om een 

afspraak te maken. Dit is vaak afhankelijk van het land waar de ambassade / consulaat gevestigd is. 

Het percentage dat “geen afspraak” heeft gekozen bij deze vraagstelling heeft wellicht gebruik 

gemaakt van de Schipholbalie of een grensgemeente, echter ook hier zijn vaak lange wachttijden. 

 

Drie maanden van tevoren een afspraak inplannen is van de zotte en Schiphol is geen optie 

omdat een "minor" ook aanwezig moet zijn. Anders zou je het via een business trip kunnen doen. 

Ook is het niet van deze tijd dat er niemand reageert op mail. 

https://www.nihb.nl/
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Serviceverlening ambassade / consulaat 

 

Over het algemeen zijn de meeste mensen redelijk tevreden over de serviceverlening van de 

ambassades en het consulaat, 8.7% heeft een slechte ervaring. Wel valt op dat er niet consequent 

wordt gehandeld. Op de ene ambassade worden mensen zonder pardon weggestuurd omdat zij een 

kopie missen, terwijl op een andere ambassade men even snel het vergeten kopietje maakt. 

Daarnaast worden de eisen voor de benodigde papieren, zoals geboorteakte, huwelijksakte, bewijs 

van een niet aangenomen nationaliteit, apostille etc. bij de een strenger nageleefd dan bij de ander. 

Er zijn geen eenduidige regels en je bent overgeleverd of aan een vriendelijk, meedenkend 

ambassade medewerker(ster) of een die strikt volgens de regels handelt. 

Wat duidelijk uit de enquête naar voren komt is dat veel mensen ongelofelijke stress ondervinden of 

al de papieren wel in orde zijn. Zij vinden de informatie op de website niet altijd even duidelijk en de 

benodigde akten en bewijzen zijn niet in ieder land even vanzelfsprekend te bemachtigen. Wat met 

name veel problemen oplevert is het verkrijgen van het bewijs “dat men niet een andere 

nationaliteit heeft aangenomen”. 

Een ander opvallend en zorgelijk punt is dat er soms onjuiste informatie wordt verschaft door het 

ambassade personeel, vooral rondom de dubbele nationaliteit. 
Een andere veelvoorkomende klacht is het opnieuw laten vertalen en legaliseren van de benodigde 

documenten. Dit is zeer kostbaar en tijdrovende bezigheid die onnodig is omdat alles digitaal 

opgeslagen kan worden.  

“Het verplichte bezoek aan de ambassade (2 maal met pasgeboren baby) met het risico dat je de 

onduidelijke instructies verkeerd hebt geïnterpreteerd (zeker wat betreft gelegaliseerde 

documenten van een ander land, zoals geboortecertificaten en scheidingsaktes uit het VK) geeft 

een ongelooflijke hoeveelheid stress.” – VK - 

https://www.nihb.nl/
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Verlies Nederlanderschap 
Vreest u om in de toekomst uw paspoort niet meer te verlengen omdat u het geld er niet 

voor heeft om de reis te maken? 

 

Door de hoge kosten en lange afstanden, denkt bijna 10% van de Nederlanders in het buitenland 

eraan om hun Nederlanderschap op te geven.  

Dit is uit pure noodzaak en kan niet als vrijwillige keuze worden gezien. Vooral de Nederlanders op 

leeftijd, de minder validen en chronisch zieken, maar ook ouders die geen Nederlands paspoort voor 

de kinderen meer aanvragen of het niet meer kunnen verlengen, omdat de kosten de pan uit rijzen. 

Daarnaast heeft 8.6% met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap onbewust verloren 

omdat er geen geld of tijd was het paspoort op tijd te verlengen.  

 

 

“Door de hoge kosten en uitdagingen met het verkrijgen van certificaten en apostille was ik te 
laat met verlengen van mijn paspoort en ben ik nu mijn Nederlanderschap kwijt.” – VS - 

“Ik heb onbewust mijn Nederlandse paspoort laten verlopen wat voor mij een ernstig droevige 
ervaring was. Hierdoor kunnen mijn kinderen geen Nederlands paspoort aanvragen.” – VS - 
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Service Nederlandse overheid 
 

 

Op een schaal van 1 t/m 10 komt de Nederlandse overheid niet echt goed uit de doeken. Maar liefst 

25% geeft de laagste score 1. Dat de overheid moet bezuinigen is tot daar aan toe, maar dat er 

totaal niet aan de ruim 1 miljoen Nederlanders is gedacht die hier in meer of mindere mate de dupe 

van zijn geworden, is onacceptabel. Veel Nederlanders voelen zich door de overheid als grof vuil aan 

de kant gezet. Het is geen argument om te zeggen dat het paspoort nu 10 jaar geldig is en zodanig 

mensen maar éénmaal in de 10 jaar met deze kosten en reisafstand geconfronteerd worden. Neem 

bijvoorbeeld een gezin met 2 kinderen (5 jaar geldig), zij zullen tot 6 x in de 10 jaar met deze hoge 

uitgaven te maken krijgen. Daarnaast zijn de kosten voor sommige mensen zo hoog dat zij hun 

spaargeld moeten gebruiken of een heel maandsalaris moeten inleveren. 

De overheid is door het sluiten van de consulaten met een uitburgeringsbeleid begonnen en negeert 

de problemen die hun staatsburgers buiten de landsgrenzen ondervinden. 

 

“Woonachtig in het buitenland maakt ons tweederangsburgers. Moet dat nou echt zo? Kan dat 

anno 2018 niet makkelijker? De meest kwetsbare groepen, ouderen en de lagere inkomens zijn 

hier het meest de dupe van. Je Nederlanderschap verliezen als je geen geld hebt om de lange reis 

af te leggen, of slecht ter been bent (als je ook paspoort van het land van je partner hebt), is te 

gek voor woorden!” – VS - 

https://www.nihb.nl/
https://www.facebook.com/groups/dutchabroad/
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Wensen en aanbevelingen 
 

Uit de enquête onder Nederlanders in het buitenland komen twee kwesties heel helder naar voren: 

1. Zij willen het paspoort koste wat kost verlengen en hebben er ontzettend veel voor over om de 

Nederlandse nationaliteit te behouden, ondanks de lange afstanden en de extreem hoge kosten 

die hiermee gepaard gaan. 

2. Zij voelen zich in de steek gelaten door de Nederlandse overheid. 

 

Hoe kan de paspoort aanvraag voor Nederlanders in het buitenland verbeterd worden? 

NIHB heeft de volgende aanbevelingen; 

Digitaal  en per post aanvragen 

 

Vingerafdrukken 
Waarom moet men zich persoonlijk presenteren bij een ambassade of consulaat, terwijl men in 

andere landen een nieuw paspoort per post kan regelen?  

Dit komt door het besluit van de Europese Commissie (28 juni 2009.) die EU-landen verplicht om 

naast de naam, paspoortnummer, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, geldigheidsdatum, BSN en 

gelaatsscan, ook de vingerafdrukken op te slaan in de biometrische paspoort chip.  

Deze vingerafdrukken mogen alleen worden afgenomen door gekwalificeerde en gemachtigde 

personeelsleden van een Nederlandse autoriteit, die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van 

paspoorten en reisdocumenten. Tevens mogen deze vingerafdrukken alleen op de chip van het 

paspoort bewaard worden en nergens anders. 

Nederlanders in het buitenland moeten dus duizenden km’s blijven reizen voor twee 

vingerafdrukken? 

NIHB heeft navraag gedaan en het is technisch mogelijk om het vingerafdruk bestand van het oude 

paspoort uit te lezen en te gebruiken in de chip op het nieuwe paspoort. De Nederlandse overheid 

beschikt over de sleutel om de gegevens van de paspoort chip uit te lezen. 

In theorie zou het volgende mogelijk zijn; 

 Het oude paspoort wordt aangetekend per post opgestuurd naar Den Haag 

 Alle vereiste papieren, akte(n), bewijzen en pasfoto’s worden mee gestuurd met hergebruik 

van reeds vertaalde en gelegaliseerde documenten 

 De nieuwe houder- en documentgegevens tezamen met het vingerafdrukbestand afkomstig 

uit de oude paspoort chip worden gebruikt voor het nieuwe reisdocument. 

 

 

https://www.nihb.nl/
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Dit betekent dat men maar één maal vingerafdrukken hoeft af te geven en vervolgens kan volstaan 

met het aangetekend opsturen van het oude paspoort naar Den Haag. 

Aangezien alle paspoorten nu gecentraliseerd worden afgehandeld in Den Haag, kan dit systeem in 

principe direct ingevoerd worden. Het zal de werkdruk en kosten van de ambassades en consulaten 

die nu paspoorten verwerken aanzienlijk verminderen. 

Uiteraard bespaart het Nederlanders in het buitenland de hoge terugkerende kosten en de lange 

reisafstanden. 

 Referentie: DEXLAB.NL 

 

Korte termijn oplossingen 
 

Het mobiele / flying consul uitbreiden 
Het consulaat komt ter plekke langs bij mensen die een doktersverklaring hebben omdat zij fysiek 

niet in staat zijn een lange afstand af te leggen. 

Deze service bestaat al, echter de beschikbaarheid is helaas beperkt en alleen toegankelijk voor 

mensen met een doktersverklaring. Er zijn uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld Griekenland. De 

medewerkers van de ambassade in Athene komen regelmatig naar de eilanden en de flying consul is 

tevens voor iedereen beschikbaar.  

Voorstel: Uitbreiden van deze service en toegankelijk maken voor iedereen en op vaste dagen van 

de week of maand, zodat iedereen ervan op de hoogte is.  

Uitbesteden aan derden 
Vanaf 17 juli 2017 is er een pilot van start gegaan en verwerkt VFS Global in Edinburgh aanvragen 

van Nederlandse paspoorten. 

Voorstel: In meerdere landen Visa kantoren gaan gebruiken, zoals VFS Global. 

http://www.vfsglobal.com/Netherlands/UK/passport-renewal.html 

Locatie ambassade 
Een land zo groot als Australië heeft slechts één Consulaat-Generaal in Sydney, waar men het 

paspoort kan verlengen. De ruim 30.000 Nederlanders in Perth moeten 4000 km reizen naar Sydney. 

Een ander voorbeeld is Spanje waar meer dan 40.000 Nederlanders wonen, waarvan een groot deel 

(gepensioneerden) aan de Costa’s, heeft slechts één ambassade in Madrid.  

Voorstel: Plaats de ambassade of consulaat, voor paspoortafhandeling, in de nabijheid van de 

hoogste concentratie Nederlanders. 

Openingstijden 
Voorstel: Openingstijden verruimen van een halve dag naar een hele dag of in ieder geval in de 

middag open, in plaats van alleen in de ochtend. Dit kan mensen een hotel overnachting schelen en 

een hoop stress voorkomen om op tijd aan te komen. Voor mensen die werken en met kinderen zal 

opening in het weekend een uitkomst zijn. De ambassade één maal een weekend in de maand 

openen.  

https://www.nihb.nl/
https://www.facebook.com/groups/dutchabroad/
http://www.vfsglobal.com/Netherlands/UK/passport-renewal.html
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Pasfoto's 
De ambassade adviseert de pasfoto’s te nemen bij een zeer prijzige fotozaak, welke foto’s maakt 

conform de eisen. Pasfoto’s van andere fotozaken worden 9 van de 10 keer afgekeurd. Er zijn landen 

waar de pasfoto’s digitaal op de ambassade zelf worden genomen.   

Voorstel: Invoering digitale pasfoto’s op de ambassade. 

Gelegaliseerde documenten en akten 
Voorstel: Het eenmalig aanleveren van geboorteakte, scheidings-papieren en huwelijksakte. Het 

beëdigd vertalen en legaliseren is een kostbaar, tijdrovend en stressvol traject. Wanneer het digitaal 

wordt opgeslagen, kan het ook hergebruikt worden.  
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