Kan iemand een tweede paspoort krijgen?
Burgers kunnen in bepaalde gevallen aanspraak maken op een tweede paspoort (een tweede
Nederlandse identiteitskaart is niet mogelijk) als zij de noodzaak daartoe kunnen
aantonen (artikel 30 Pw).
Tot 5 november 2016 gold dit alleen voor zakenreizen.
Naast het tweede paspoort mag men ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten (artikel 30
Pw). Het tweede paspoort kan ook een zakenpaspoort zijn. Het tweede paspoort is geldig voor
twee jaren en voor alle landen (artikel 20 PUN 2001). Er moet aan de volgende voorwaarden zijn
voldaan om in aanmerking te komen voor een tweede paspoort (artikel 19 PUN 2001):
Hij moet aantonen dat :
-

-

hij in één reis, achtereenvolgens verschillende, land(en) moet(en) bezoeken waarbij er
een gerede kans is dat toelating tot een land op problemen zal stuiten, omdat uit het
daartoe over te leggen nationaal paspoort blijkt dat hij eerder in een ander land is
geweest (conflicterende landen), dan wel,
dat hij regelmatig dringend moet reizen op een tijdstip dat zijn nationale paspoort zich in
verband met visering bij een buitenlandse vertegenwoordiging bevindt. Het moet gaan om
een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd. Voor
reizen naar die landen kan de burger een Nederlandse identiteitskaart gebruiken.
1. De aanvrager moet over een nationaal paspoort beschikken dat bij de aanvraag nog
minimaal zes maanden geldig is.
2. Voor de vernieuwing van een tweede paspoort moet opnieuw vastgesteld worden of
de aanvrager aanspraak kan maken op een tweede paspoort.
3. De aanvrager moet aantonen dat hij in aanmerking komt voor een tweede paspoort
door overlegging van (objectieve) bewijsstukken. Dit zijn bijvoorbeeld:

-

-

Een boeking van een reis naar een land dat volgens de lijst van Buitenlandse Zaken
conflicteert met een land waarvan in het eerste paspoort een visum of een inreisstempel
zit. Als de uitgevende instantie daartoe aanleiding ziet kan hij de boeking controleren
(bijvoorbeeld door het inzien van een digitale boeking bij een reisorganisatie).
Een boeking voor een reis én een bewijs van een buitenlandse vertegenwoordiging
waaruit blijkt dat het eerste paspoort voor visering onder haar is. Als de uitgevende
instantie daartoe aanleiding ziet kan de verklaring van een buitenlandse
vertegenwoordiging, in de meeste gevallen, door middel van telefonisch contact
geverifieerd worden.
4. In de reisdocumentenmodule wordt aangegeven dat het om een tweede paspoort
gaat. Dit gebeurt door middel van de vermelding van de codes TN (= paspoort met 34
pagina's), of TE (= paspoort met 66 pagina's).
5. Bij de aanvraag moeten alle in het bezit zijnde reisdocumenten worden getoond. Ook
voor een tweede paspoort dat is vermist, gelden de regels met betrekking tot
vermissing en signalering in het Register paspoortsignaleringen (RPS).

Een tweede paspoort heeft hetzelfde tarief als een nationaal paspoort. Het tarief van het tweede
paspoort is afhankelijk van de leeftijd (jonger of ouder dan 18 jaar).
Let op! Het reizen met twee paspoorten wordt afgeraden. Bij de controle van grenspassages zal
in dat geval het bezit van twee paspoorten vragen oproepen.

Werkwijze tot 1 april 2001
Oorspronkelijk was voor het aantonen dat men ging reizen voor beroepsmatige of zakelijke
redenen meestal al voldoende: een brief van de werkgever, bewijzen van een reizend beroep en
visa van bezochte landen, soms zelfs het feit dat betrokkene al eerder een tweede paspoort had.
Vanaf 1 april 2001 was het beleid aangescherpt. De minister gaf als voorbeelden voor
bewijsstukken: uittreksels van de Kamer van Koophandel, zakelijke contracten, uitnodigingen van
buitenlandse bedrijven (bron: Circulaire ministerie BZK van 27 maart 2001 kenmerk
BPR2001/U62302 en kwaliteitsbrochure 31).

Overzicht conflicterende landen
Het reizen naar bepaalde landen met stempels in een paspoort van een ander land kan
problemen geven. Voor verstrekking van een tweede paspoort komt in aanmerking de aanvrager
die vanuit Israël reist en daarna één of meerdere hierna genoemde landen bezoekt:
Afghanistan

Libië

Irak

Pakistan

Iran

Saudi-Arabië

Jemen

Soedan

Libanon

Syrië

Het eerste paspoort mag niet vol gestempeld of verlopen zijn. Als naar landen wordt gereisd
waarvoor visa vereist zijn, dient in eerste instantie het eerste paspoort gebruikt te worden; het
tweede paspoort is bedoeld om te reizen in de periode dat voor het eerste paspoort visa worden
aangevraagd.
Indien naar politiek tegengestelde landen wordt gereisd kunnen beide paspoorten onafhankelijk
worden gebruikt. Het gebruik van twee paspoorten is te allen tijde voor risico van de houder.

Aanvullende opmerkingen
Israël
Voor reizen naar Israël tot drie maanden is voor Nederlanders geen visum vereist. Door Israël
worden bij grensoverschrijding geen stempels in het paspoort geplaatst.
Griekenland
Houders van Nederlandse paspoorten met in- en uitreisstempels van Turks-Cypriotische
autoriteiten worden niet toegelaten tot Griekenland.
Let op! Het is gewenst de aanvrager van een tweede paspoort uitdrukkelijk mede te delen dat bij
grensoverschrijding slechts één paspoort wordt getoond.

