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Disclaimer  

Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De 

informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten 

helpen medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In 
informatieberichten kan bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de 

Tweede Kamer, of dat een belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in 

informatieberichten aangegeven worden hoe moet worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of 

aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 

zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een individueel geval maatwerk te leveren en van 
een informatiebericht af te wijken. 
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1. Aanleiding 

Van de Peruaanse autoriteiten in Nederland is een Note Verbale ontvangen 

waarin de Nederlandse overheid wordt verzocht tot 31 december 2023 verlopen 

Peruaanse paspoorten te accepteren in reguliere procedures met betrekking tot 

verlening en verlenging van het reguliere verblijf in Nederland.  

 

Niet uit te sluiten is dat de inhoud ook relevant zal zijn voor verzoeken om 

naturalisatie waarbij vaak een geldig buitenlands reisdocument (paspoort) 

moet worden overgelegd.  

 

Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is vernomen dat deze Note Verbale 

expliciet niet ziet op mvv en visum kort verblijf aanvragen. In die zaken moet 

altijd een geldig paspoort worden overgelegd.  

 

2. Verwachting 

De inhoud van dit Informatiebericht zal niet worden opgenomen in de 

Vreemdelingencirculaire of werkinstructie omdat het gaat om een tijdelijke 

maatregel die geldt tot 31 december 2023.  

 

3. Hoe te handelen 

 

Verlening of verlenging vvr 

Met ingang van 7 december jl. zal voor verlening of verlenging van een 

reguliere verblijfsvergunning in Nederland het paspoortvereiste tijdelijk niet 

worden tegengeworpen wanneer bij de aanvraag een verlopen Peruaans 

paspoort wordt overgelegd.  

 

Bij de aanvraag moet naast het verlopen paspoort ook een gelegaliseerd bewijs 

worden overgelegd dat de vreemdeling een aanvraag tot verlenging van het 

paspoort heeft ingediend bij de Peruaanse autoriteiten.   



 

Informatiebericht Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) 
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Als voornoemde stukken zijn overgelegd en er geen twijfels zijn over de 

identiteit en nationaiteit wordt de verblijfsvergunning voor de gebruikelijke 

duur verleend. De vreemdeling wordt voor de duur van de geldigheid van de 

verblijfsvergunning vrijgesteld van het paspoortvereiste. Indien in de toekomst 

een nieuwe reguliere aanvraag wordt ingediend, geldt weer het normale kader 

met betrekking tot het paspoortvereiste.  

 

Afname biometrische gegevens en ophalen verblijfsdocument 

Peruaanse onderdanen die niet meer beschikken over een geldig nationaal 

paspoort en evenmin beschikken over een geldig verblijfsdocument, kunnen 

zich voor het ophalen van een verblijfspas of afname biometrische gegevens bij 

het loket legitimeren met hun verlopen paspoort en een kopie van de 

(verlengings)aanvraag van hun paspoort. 

 

Naturalisatie 

Indien bij een naturalisatieverzoek of optieverklaring een verlopen Peruaans 

paspoort wordt overgelegd, wordt geen nieuw paspoort gevraagd onder 

voorwaarde dat de identiteit en nationaliteit eerder op basis van een paspoort 

en geboorteakte zijn vastgesteld en er geen twijfels zijn hierover. Bij het 

verzoek om naturalisatie of optieverklaring moet naast het verlopen paspoort 

ook een gelegaliseerd bewijs worden overgelegd dat de vreemdeling een 

aanvraag tot verlenging van het paspoort heeft ingediend bij de Peruaanse 

autoriteiten. 

 

5. Afstemming 

Dit informatiebericht is afgestemd met het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

en DMB. Intern is de inhoud voorgelegd aan Directie RVN (regulier en 

naturalisatie) Directie DV en de relevante collega’s van SUA.  

 


