
 

 

TIPS & TRICKS VOOR FORMULIEREN STAPPEN 1-2-3 EN 4-5 + DE STAPPEN 6-7-8 AUTONOOM 
MENS WORDEN 

 
 
 
 
Voorwoord 

 
Vanuit mijn persoonlijke ervaring schrijf ik op eigen titel deze uiteenzetting die ik graag wil delen. 
We zijn er voor om elkaar te helpen, zeker in een zo’n veelomvattende documentenstroom. Per slot 
van rekening van wie is het dagelijks werk brieven aan de Raad van State en Z.M. Koning Willem 
Alexander te richten. 
 
Ik heb gebruik gemaakt van het servicepakket dat Autonoom Totaal biedt. In een tijdsbestek van  
1 maand het gehele proces (incl.de vervolgstappen 6-7-8 etc.) afgerond incl. het ontvangen van het 
ambassadeschild en DPP (Diplomaten Paspoort komt komende week). 
Kleine kanttekening hierbij is wel dat voor de vervolgstap 4-5 een pragmatische oplossing door het 
Serviceteam is gevonden. Ik woon namelijk zelf in het buitenland. Dit is dus geen standaard 
procedure!! 

 
Een goede voorbereiding is het halve werk, dit bespoedigt de aanvraagprocedure. Lees hiervoor 
verder bij de Tips & Tricks. 

 
Degenen die nog in een oriënterende fase zijn, raadpleeg eerst de website: 
www.autonoomtotaal.nl. Indien nodig overtuig jezelf ervan of je de stap naar een autonoom mens 
worden wilt maken. Indien er twijfel blijft, raad ik aan een lezing voor beginners bij te wonen. De 
nieuwe data worden binnenkort of zijn inmiddels gepubliceerd. 
Bekijk ook de stappenplannen en de als voorbeeld weergegeven ingevulde formulieren voor de 
stappen 1-2-3 en 4-5. 

 
Dit schrijven heb ik hoofdzakelijk bedoeld voor degenen die gebruik willen maken van het 
servicepakket dat het Serviceteam van Autonoomtotaal.nl aanbiedt. Met name voor hen die in het 
buitenland wonen en over een geldig BSN nummer (Burger Service Nummer) in Nederland 
beschikken, dat is een basisvereiste, is de dienstverlening die wordt geleverd onontbeerlijk. Reden is 
dat soms enkele zaken afwijken van de standaard. De mensen van het Serviceteam denken met je 
mee en komen, waar mogelijk, met pragmatische oplossingen. 

 
De extra kosten (dit is een all-in tarief, incl. Ambassadeschild, DPP, verzendcodes aanvragen etc. en 
geldt per individuele aanvraag) voor de geleverde service kunnen een bezwaar zijn, echter is dit 
bedrag ver beneden de kostprijs! De meer dan voortreffelijke dienstverlening, er wordt ook 
regelmatig midden in de nacht gewerkt, het vele werk dat voor je uit handen wordt genomen en je 
veel tijd en moeite bespaart, zijn de extra kosten dubbel en dwars waard. 
 
Deze mensen van het Serviceteam helpen je met volle passie, met hart en ziel, om jou als mens naar 
jouw vrijheid als autonoom te begeleiden. 



 

Tips & Tricks 
 

1. Na de aanmelding en betaling ontvang je een welkomstmail met de eerste instructies en een 
invuldocument. Hierop vul je vele persoonlijke gegevens in. Dit document dient als bron voor alle 
formulieren die volgen. Controleer extra of alle gegevens juist zijn alvorens in te sturen. Een 
kleine vergissing in bijv. een paspoortnummer of BSN nummer werkt door in het proces met alle 
gevolgen van dien. 
Nadat je het gehele invulformulier hebt ingevuld en hebt gecontroleerd zend je deze weer naar het 
Serviceteam Autonoom Totaal. Alle correspondentie gaat per mail. 

 
Als voorbereiding kan je alvast onderstaande informatie verzamelen: 

- paspoort of ID-kaart (voor het nummer, datum van afgifte en geboorteplaats zoals in 
het document vermeld) 

- BSN (Burger Service Nummer), dat staat ook in het paspoort en ID-kaart vermeld 
- Indien van toepassing de gegevens over huwelijk of scheiding (datum en wanneer 

nog aanwezig de akte- of document nummer van huwelijk of scheiding. 
- Indien van toepassing het Nederlandse rijbewijsnummer (voor degenen met een 

rijbewijs uit een ander land niet invullen) 
- Indien van toepassing kenteken van de auto bij het RDW (voor degenen met een 

buitenlands kenteken niet invullen) 
- Naam van de burgemeester van de gemeente waarin je woont (voor degenen die in het 

buitenland wonen niet invullen) 
- Indien van toepassing gegevens wooncontracten bij koop, d.w.z. hypotheek en of 

eventuele andere schulden (oorspronkelijk bedrag, datum van aangaan van de 
hypotheek en of lening, nummer van de hypotheek en of lening, een eventuele 
verdeling van de schuld, naam van de banken of banken) 

- Indien van toepassing gegevens over wooncontracten bij huur (naam 
wooncoöperatie en contractnummer) 

- De volledige voornamen en de oorspronkelijke familienaam van je moeder 
- De volledige voornamen en de familienaam van je vader 
- De overige gestelde vragen op het invuldocument spreken voor zich 
- Koop of heb in huis de benodigde kantoormiddelen die in de email staan 

beschreven 
- Pasfoto in JPG bestandformaat (je kan ook een selfie maken); deze pasfoto hoeft 

namelijk niet te voldoen aan de officieel gestelde eisen 
- Met het onderstaande werk je al in het vooruit , het hoeft nog niet op dit 

moment, maar denk maar zo: in bezit is alvast in bezit. 
Aanvraag van een afschrift uit de internationale geboorteakte, en lees goed: dit is niet 
een uittreksel uit de geboorteakte! 
Aanvragen kan online bij de gemeente van jouw geboorteplaats worden gedaan. De 
websites van de gemeenten zijn niet allemaal hetzelfde, lees eerst goed of je het juiste 
document aanvraagt. Ikzelf had er ervaring dat ik kon kiezen voor afschrift 
internationaal, maar ontving een paar dagen na de directe betaling een uittreksel (dat is 
weliswaar in meer talen, maar daarin ontbreken enkele gegevens, die wel in een 
afschrift uit de oorspronkelijke geboorteakte staan vermeld). Na telefonisch overleg 
met de gemeente - ambtenaar had ik voor afschrift binnenland moeten kiezen, dan 
volgt wel het gehele afschrift uit de geboorteakte. Nogmaals dit verschilt per gemeente. 
Het voorkomt in elk geval het maken van dubbele kosten die je aan de gemeente bent 
verschuldigd. 

 
 
 
 



 
2. Aan de hand van het invuldocument maakt het Serviceteam de formulieren op voor de 

vervolgstappen 1-2-3 en 4-5 (en in en later stadium voor de stappen 6-7-8). Let hierbij op de data 
die worden aangegeven inzake het uiterlijk versturen van de documenten naar de Ambassade 
Koeriersdienst Autonomen. De koerier van Autonoom Totaal brengt de documenten hoogst 
persoonlijk weg naar de betreffende instanties. Overigens staan de data van het daadwerkelijk 
wegbrengen ook op de website autonoomtotaal.nl vermeld. Het spreekt voor zich, hoe sneller je 
aan de slag gaat, des te eerder ben je een autonoom mens. 
BELANGRIJK: Tevens ontvang je het document OMB (Opzegging Machtiging Bestuur). De 
behandeling van dit document wijkt ietwat af, lees nadrukkelijk de werkinstructie over dit 
document! 

• Stap 4-5 moeten na 42 dagen (= 6 weken) worden verstuurd, maar je bent al in het ritme van de 
stappen 1-2-3, dan is het makkelijk om dit al gelijk in orde te maken, dan kan je het niet vergeten 
en hoef je er later niet nog eens in te verdiepen. 
Je ontvangt een mail met tekst en uitleg en alle compleet ingevulde formulieren, incl. de diverse 
verzendcodes alsmede de werkinstructies over het tekenen, paraferen en zegelen. Lees dit heel 
goed door en bekijk de documenten. Sla deze documenten alvast per stuk in je PC of laptop op. 
Controleer voor de zekerheid ook of alle ingevulde gegevens (BSN nummer, paspoortnummer, 
namen) juist zijn en op de juiste plaats staan ingevuld. Je bent zelf verantwoordelijk voor de 
juistheid en correctheid van vermelding. Het blijft mensenwerk, een vergissinkje kan er een 
keertje per abuis inslopen. Mocht dit het geval zijn, meldt het direct aan het Serviceteam, dan 
maken zij een nieuw document op. 
Ga zelf niet met een pen een verbetering aanbrengen, want dan heeft het document geen enkele 
waarde meer. 

 
Een ieder heeft zijn/haar eigen werkmethoden. Voor mijzelf werkte het beste door: 
- eerst alle documenten van de stappen 1-2-3 en 4-5 te printen, enkelzijdig en in kleur. Het 

klinkt knullig, maar controleer of de inktcassettes van je printer nog voldoende gevuld zijn. 
Vooral zwart en in iets mindere mate blauw worden veel gebruikt. 

- Volg zeer nauwgezet de instructies voor het ondertekenen, paraferen en zegelen (dit 
verschilt per document). 

- Ga vervolgens over tot het zegelen (rechterwijsvinger en of rechterduim van de 
documenten. Nogmaals gebruik de werkinstructies zeer nauwgezet!!). Hierbij ook een 
tip: oefen eerst op een stuk blanco papier om het juiste gevoel te krijgen voor het zetten 
van de vinger en-of duimafdruk. Een lichte aanraking is vaak al voldoende om een mooie 
afdruk te bewerkstellingen. Ga daarna over tot het plaatsen van jouw handtekening en 
parafen met een pen met blauwe inkt! Ook hierbij wederom, ik kan het niet genoeg 
herhalen, volg nauwgezet per document de werkinstructie. 

- Wanneer je alles klaar hebt en gecontroleerd ga je over naar de volgende stap voor het 
versturen. 

3. Raadpleeg hierna secuur de vervolginstructies voor het versturen van de documenten. 
Ook dit is een nauwgezette exercitie. Voor de meeste documenten is het nodig dat er 1 of meer 
kopieën worden gemaakt. 
Ikzelf werk het liefst in serie verwerking, d.w.z. per document de instructie lezen vervolgens 
scannen en printen of kopiëren per pagina, enkelzijdig en in kleur. Maak ruimte op je werkplek 
indien groot genoeg of anders op de vloer. Maak een kattenbelletje per document met het 
processtapnummer en doe die met een paperclip bij elkaar. Voor de kopieën doe ik gelijktijdig 
hetzelfde met een extra opmerking op het kattenbelletje kopie te versturen volgens de 
werkinstructie en een kattenbelletjes kopie om voor jezelf te behouden. 
 
 
 
 



Je legt de documenten dan allemaal netjes in volgorde op je werkplek of vloer. De 
stapeltjes zijn dan: 
Stap document OMB (Opzegging Machtiging Bestuur), 1 exemplaar voor de stapen 1-2-3 en 1 
exemplaar voor de burgemeester van de gemeente die op een expliciet vermelde datum en 
manier die in de werkinstructie staat vermeld 
Stap 1.1 
Stap 1.2 
Stap 1.3 
Stap 1.4 (indien van toepassing)  
Stap 2 
Stap 3 
* Stap 4.1 
* Stap 4.2 
* Stap 5 

 
Vervolgens ga je de witte insluitenveloppen klaarmaken conform instructies de juiste verzendcodes 
op de enveloppe zetten (dat kan uiteraard met de pen). Die verzendcodes staan op de documenten 
weergegeven, maar doe het exact op de manier zoals in de werkinstructie staat vermeld. Op de 
achterzijde van elke witte insluitenveloppe vermeld je jouw eigen postcode en huisnummer. Op 
deze witte enveloppen hoef je verder geen adres te vermelden. 
Controleer of je alle pagina’s hebt compleet hebt (staan genummerd op de bladzijden van elk 
document, bijv. 1/8, 6/8 , 8/8) en plaats vervolgens een nietje per document in de 
linkerbovenhoek. Vervolgens doe je de juiste en originele documenten in de daarvoor bestemde 
witte insluitenveloppen. Wanneer je dit alles hebt afgerond en de kopieën voor jezelf hebt 
bewaard, heb je geen enkel document meer op je werkplek of vloer liggen. 
TIP: plak pas daarna de witte insluitenveloppen dicht. 
Vervolgens maak je een grote gele enveloppe klaar voor de verzending naar de Ambassade 
Koeriersdienst, zie voor het juiste adres in de werkinstructies. Hierin stop je de witte 
insluitenveloppen van de stappen 1-2-3 en 1 exemplaar van het document OMB. 
 
Voor de documenten uit de stappen 4-5 kan je alvast hetzelfde doen, echter mag je die pas na 42 
dagen (= 6 weken) verzenden (dit staat ook in de werkinstructie vermeld). 

  
Belangrijk om niet te vergeten is het via de website van POSTNL om een verzendcode aan te vragen 
voor een aangetekende brief, lees een lege enveloppe, die je aan jezelf stuurt. Kosten hiervoor zijn 
€ 8,55. Print vervolgens die verzendcode uit en ga naar een agentschap van POSTNL, die het dan 
uitleest en op de enveloppe vermeld. Die verzendcode geef je door aan het Serviceteam., zie 4. 
hieronder. Deze speciale verzendcode is benodigd voor de stappen 6-7-8. Raadpleeg ook hier weer 
de werkinstructie. 

4. Stuur een email naar het Serviceteam en geef door dat je alles gereed hebt gemaakt (meld ook dat 
je alles al gereed hebt voor de stappen 4-5) en de eerste grote gele verzendenveloppe kunt 
versturen. Geef ook de verzendcode door van de aangetekende brief aan jezelf door of stuur de 
bevestiging van de email van POSTNL die je bij de aanvraag hebt ontvangen. 
Wacht eerst even de reactie van het Serviceteam af. 
De grote enveloppe voor de stappen 1-2-3 en later voor 4-5 dient als brievenpost te worden 
verstuurd met een sticker en niet met postzegels; ga hiervoor naar een POSTNL servicepunt, 
zoals bijv. Bruna of Primera. Na betaling ontvang je een bewijs en bewaar dat goed voor jezelf. 

 
5. Van het Serviceteam ontvang je een bericht met de verdere te ondernemen acties die nog gaan 

komen voor de stappen 6-7-8, alsmede de stappen die het Serviceteam voor je gaat uitvoeren. Als 
je al zover bent, kan je overgaan naar de groep van gevorderden. Dit vraag je aan het Serviceteam, 
die dat voor je regelen. 

 
 



 
Het onderstaande kan je ook alvast van te voren regelen, hetgeen de doorlooptijd van het 
autonoom mens worden bespoedigd. 
In deze vervolgstappen komt o.a. de legalisatie van jouw handtekening door een 
gemeenteambtenaar of door een notaris a.d.v. jouw paspoort of ID-kaart aan de orde. Hieraan 
zijn kosten verbonden en een afspraak bij de gemeente kan je online maken. Voor een notaris 
zal je zelf contact kunnen opnemen. DE LEGALISATIE MOET JE PERSOONLIJK DOEN EN VERGEET 
NIET HET BETREFFENDE PASPOORT OF ID-KAART MEE TE NEMEN! 

 
In de werkinstructies voor de stappen 6-7-8 staat aangegeven op welke wijze je dat allemaal doet. 
Je hebt daarvoor een stickervel op A4 formaat nodig waarop je in linkerbovenhoek jouw 
paspoort of ID-kaart kopieert. Waarom op een stickervel? Omdat je zelf straks de officiële 
gegevens (stempels en apostille) in jouw DPP moet plakken. 
Daarmee ga je, nadat je de afspraak hebt gemaakt naar de gemeente of notaris. In het bijzijn van 
de betreffende ambtenaar of notaris plaats je op het stickervel rechts van jouw kopie paspoort of 
ID-kaart jouw handtekening. Die wordt vervolgens gecontroleerd en er worden 1 of 2 stempels 
geplaatst en door de persoon ondertekend. Let er wel bij op dat de naam van de 
gemeenteambtenaar of notaris ook bij zijn/haar handtekening wordt geschreven. Laat de 
stempels en handtekening van de gemeenteambtenaar of notaris direct onder je kopie paspoort 
of ID-kaart plaatsen. Er is voldoende blanco ruimte benodigd voor een verdere actie door de 
rechtbank. 
Je kan ervan uitgaan dat de gemeenteambtenaar of notaris gaat vragen waarvoor de legalisatie 
benodigd is. Zeg dat het voor privé is. In principe gaat hen dat niets aan. Het hangt van de 
gemeenteambtenaar of notaris af of ze hierop verder doorgaan. Ook komt het voor dat 
ambtenaren weigeren op het stickervel de legalisatie te willen plaatsen. 
Wees erop voorbereid, maar zeg nooit en te nimmer dat het voor het autonoom mens worden of 
het DPP (Diplomaten Paspoort) is bestemd. 
Indien de ambtenaar of notaris halsstarrig blijft weigeren, wordt niet boos, blijf correct en loop 
dan weg. Probeer het dan via een andere gemeente of notaris voor elkaar te krijgen. 

 
Indien het wel is gelukt is het noodzaak dat het stickervel met de legalisatie + het al eerder 
aangeleverde afschrift uit de geboorteakte door een rechtbank worden voorzien van een 
zogenaamde apostille. Dit is een controle en bevestiging door de rechtbank dat de 
gemeenteambtenaar of notaris officieel is geautoriseerd voor de uitgevoerde legalisatie. Die 
gegevens haalt de medewerker van de rechtbank op uit een centraal register. Het kan namelijk 
voorkomen (zoals bij mij het geval was) dat de betreffende gemeenteambtenaar of notaris nog 
niet is aangemeld in het centrale register. De medewerker van de rechtbank moet dan contact 
opnemen met de betreffende gemeente of notariskantoor dat de registratie alsnog en als het 
even kan per direct wordt aangemeld in het register. Zoals je zult begrijpen vergt dat extra veel 
tijd en moeite voor de rechtbank. Het kan zijn dat je zelfs op een andere dag terug moet komen. 
Overigens is het bij vrijwel alle rechtbanken niet nodig van te voren een afspraak te maken. Ook 
mag een ander voor jou de apostille bij de rechtbank laat plaatsen. Neem wel jouw paspoort of 
ID-kaart voor de zekerheid mee. 
Die apostille dient op de onderste helft van het stickervel te worden geplaatst. De vorm van de 
apostille kan per rechtbank verschillen. Het kan er zeer gewichtig uitzien met een grote stempel en 
rood lakzegel. Zo’n apostille stempel is er in meerdere talen. Vraag aan de rechtbank medewerker 
of die in de Engelse taal kan worden geplaatst. 
Ook de ambtenaar van de rechtbank kan naar de reden van apostille plaatsen vragen. Zeg ook 
hier dat het om privé gaat. 
Ikzelf heb de positieve ervaring dat het dan voldoende is. De rechtbank medewerkers zijn uiterst 
correct en zeer behulpzaam. Maar ook dat kan uiteraard per rechtbank medewerker verschillen. 
De kosten voor het plaatsen van een apostille bedragen gemiddeld € 22,00 per stuk, in dit geval 
dus 2 x. 

 
 
 



 
6. De overige stappen uit 6-7-8 (de ZHO documenten = Zekerheidstelling Overeenkomst) lijken heel 

moeilijk, maar valt reuze mee. Goed de werkinstructies lezen is het halve werk. Controleer ook 
hierbij dat de persoonlijke gegevens die door het serviceteam al zijn ingevuld juist zijn. 
De documenten ZHO en Wilsverklaring moeten door jou worden ondertekend en door 2 
getuigen eveneens worden ondertekend. Laat de naam van die getuigen ook uitschrijven. 

 
Van essentieel belang is de registratie in het UCC-1 van jouw CQV LLC in Washington DC. Hanteer 
hierbij wederom zeer nauwkeuring de werkinstructies voor de weblink en het als voorbeeld 
ingevulde document. Let op dat de ene keer gegevens in HOOFDLETTTERS worden gezet en de 
andere keer in kleine letters en of met een dubbele punt. 
Houd ook een geldige creditcard bij de hand voor de betaling; de betaling kan op geen enkele 
andere wijze dan met een creditcard worden gedaan. In de werkinstructies staat vermeld hoe je 
een tijdelijke creditcard kan aanvragen. 
Vergeet niet het document en de bevestiging van de betaling op je PC of laptop op te slaan. 

 
7. Hiermede is de gehele procedure voor het autonoom mens worden in principe afgerond. Het is 

alleen nog wachten op je DPP waarin je de stempels en handtekening van de legalisatie en de 
apostille moet plakken. Het ambassadeschild ontvang je al eerder. 

 
 
Nawoord 
 
Ik wil erop wijzen dat deze uiteenzetting van het proces op eigen titel is gemaakt (is overigens wel 
in overleg met het Serviceteam gedaan) en valt geheel buiten mijn aansprakelijkheid. Het is 
hoofdzakelijk geschreven voor de mensen die gebruik willen en kunnen maken van het geleverde 
all-in servicepakket door het Serviceteam van www.autonoomtotaal.nl. 
 
Raadpleeg te allen tijde de website en de werkinstructies voor eventuele wijzigingen van de 
werkinstructies en volgorde in het proces autonoom mens worden. 
Doe er je voordeel mee. 

 
Het gehele proces vergt veel concentratie. Vergissinkjes kunnen snel plaatsvinden (soms ook door een 
technisch oorzaak) en resulteert in extra herstelwerkzaamheden en wordt het proces vertraagd. 
Mijn advies, laat je niet afleiden en zonder je af om alles in orde te maken. Houd er rekening mee dat 
je voor het printen, scannen of kopiëren, het ondertekenen en zegelen en het ordenen van de 
processtappen 1-2-3 en 4-5 zeker zo’n 5 uur benodigd hebt. 

 
Tot slot: het Serviceteam verdient alle lof en eer voor haar werkzaamheden die zij voor je verricht. 
Aan de dienstverlening die zij levert, zal menig zichzelf respecterend ander dienstverlenend bedrijf 
nog een puntje kunnen zuigen. 

 
Veel succes! 

 
Kees vdf van Veelen 

http://www.autonoomtotaal.nl/
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