
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemiddelingsverzoek 
Aanvraagformulier  

Aan Voor een verzoek aan de Dienst Terugkeer en Vertrek  
Dienst Terugkeer en Vertrek om bemiddeling bij het verkrijgen van (vervangende)  

reisdocumenten bij de diplomatieke vertegenwoordiging  
ten behoeve van terugkeer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Adresgegevens Dienst Terugkeer en Vertrek 
 
 

> U moet dit formulier sturen naar: 
 

Dienst Terugkeer en Vertrek 
T.a.v. Informatie en Logistiek Centrum 
Postbus 164 
2501 CD Den Haag 
ILC@dtv.minvenj.nl 

 

2 Verzoek 

 Ik verzoek de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) om te bemiddelen bij mijn verzoek om afgifte van een (vervangend) 
 reisdocument bij mijn diplomatieke vertegenwoordiging, teneinde terug te kunnen keren naar mijn land. Ik heb daartoe 

 zelf al de benodigde inspanningen gepleegd, doch zonder het gewenste resultaat. 

 

3 Gegevens verzoeker  

Naam |  

Huidig adres |  
  Plaats 

Postcode en plaats | | 

  Plaats 

Geboortedatum en -plaats | | 

Nationaliteit |  

Gezinsleden |  

 |  

 |  
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 4 Bijlagen  

> Stuur met dit 4.1 Documentatie, waarmee door mij aangetoond of aannemelijk wordt gemaakt, dat het mij zelf niet is gelukt om 
bemiddelingsverzoek de  deze genoemde (vervangende) reisdocumenten te bemachtigen (bijvoorbeeld documenten met een verklaring 
hiernaast genoemde  van de ambassade of het consulaat). 
documenten mee. 

4.2 Documentatie, waarmee aangetoond of aannemelijk gemaakt wordt wat mijn identiteit en nationaliteit zijn  

  (bijvoorbeeld kopieën van uit mijn land afkomstige geboorteakten, identiteitsbewijzen, schooldiploma’s, 

  werkgeversverklaringen, e.d.). Let op stuur niet de originele documenten, maar kopieën. 

 4.3 Mijn in de eigen taal (handgeschreven) verklaring, gericht aan de diplomatieke vertegenwoordiging van 

  |   

  dat ik Nederland wens te verlaten en naar mijn eigen land van herkomst wens terug te keren en het verzoek 
  om afgifte van vervangende reisdocumenten  mogelijk te  maken. 

 5 Verklaring  

 5.1 Dit verzoek om bemiddeling geldt mede voor de eerder vermelde gezinsleden. 

 5.2 Ik heb geen bezwaar tegen het overdragen van de in dit verzoek door mij verstrekte informatie en documentatie 
  aan mijn diplomatieke vertegenwoordiging en aan de Immigratie en Naturalisatiedienst. 

 5.3 Ik ben mij ervan bewust dat de DT&V voor het realiseren van mijn vertrek mijn persoonsgegevens nodig heeft 
  en dat deze worden verwerkt in een geautomatiseerd systeem. Op deze gegevensverwerking is de EU Algemene 
  Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ik ben mij ervan bewust dat de DT&V het recht heeft 
  om mijn persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van het terugkeerbeleid, een publiekrechtelijke 
  taak. Indien er zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen, waardoor ik van mening ben dat de 

  DT&V mijn gegevens niet mag gebruiken, heb ik het recht om hiertegen verzet aan te tekenen bij de DT&V. 

 6 Gegevens verzoeker 

Plaats  |   
  Dag Maand Jaar   
Datum  
 
 
 
 

 
Handtekening  


