 (/aanmelden)

(/)

 Home (/) ● Wonen & Leven (/wonen-leven) ● Bevolking (/bevolking) ● Identiteit & reizen (/identiteit-reizen-2) ● Internationaal paspoort (reispas)

Internationaal paspoort (reispas)
Het aanvragen van een internationaal paspoort/reispas kan enkel op AFSPRAAK. (/hoe-maak-je-een-afspraak)

Een internationaal paspoort of reispas genoemd, is een document om je identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet
volstaat. Dit is in voor de meeste landen buiten de E.U.
Het paspoort bevat biometrische gegevens (vingerafdrukken). Zowel kinderen als volwassenen hebben een eigen paspoort nodig.
Voor volwassenen is het paspoort 7 jaar geldigen voor minderjarigen 5 jaar.
Zorg ervoor dat het paspoort nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.
Let op! Voor sommige landen is ook een visum verplicht. Dit is niet hetzelfde als een internationaal paspoort. Een visum wordt afgeleverd in het land van
bestemming of door de ambassade of het consulaat van het betrokken land in België.

Voorwaarden
 Belgische burgers die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Hechtel-Eksel.
 Vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen.

Procedure
Maak een afspraak (https://wb-hechteleksel.be.qmatic.cloud/qmaticwebbooking/index.html#/preselect/services/9a3d73a6546f08dc0a3fbdaad862bce02cbf6cddffbfea2ed04b4fa77842bf5c)

Het paspoort vraag je persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken omdat je vingerafdrukken moeten genomen worden.
Minderjarige kinderen moeten door (één van) de ouders of de voogd vergezeld zijn.
 Wanneer ze jonger zijn dan 6 jaar, hebben we enkel een pasfoto nodig.
 Tot de leeftijd van 12 jaar hebben we een pasfoto nodig, maar moeten ze ook een handtekening zetten.
 Zijn ze ouder dan 12 jaar, dan hebben we een pasfoto nodig, moeten ze een handtekening zetten en hebben we de vingerafdrukken nodig.

Meebrengen
VoorOnze
het aanmaken
een nieuw
paspoort breng je
het volgende
mee:(/hoe-maak-je-een-afspraak)
dienstenvan
werken
op afspraak.
Maak
een afspraak



 Een pasfoto in kleur, met een egale lichte achtergrond;
 Je identiteitskaart of verblijfskaart;
 Je vorige reispas, als je eerder één aanvroeg. Heb je deze niet meer, dan moet je hier eerst aangifte van doen bij de politie.
Let op! Vanaf 04-03-2014 zijn we opgestart met biometrische paspoorten. Daarvoor zijn er nieuwe kwaliteitseisen
(https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort/biometrisch_paspoort/belg_in_belgie/kwaliteitseisen_voor_de_foto
) voor de foto. Denk dus aan het volgende wanneer je een foto laat maken:
1.
2.
3.
4.

Je hebt een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten en geen glimlach.
Houd je hoofd en schouders recht(op), recht vóór het objectief.
Je maakt het aangezicht volledig vrij: het voorhoofd, kin en de aanzet van uw oren moeten zichtbaar zijn.
De ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op brilglazen, geen getinte glazen, geen te grote montuur, maar ook geen montuur die vlak
langs de ooglijn loopt.

Bedrag
Voor Belgen
Gewone procedure: geleverd in de gemeente na 5 tot 8 werkdagen
 €70,50 voor volwassenen (7 jaar geldig)
 €35 voor kinderen tot 18 jaar (5 jaar geldig)
Spoedprocedure: geleverd in de gemeente na 1 werkdag – aanvraag voor 15 uur
 €245,50 voor volwassenen
 €210 voor kinderen

Voor vluchtelingen, vreemdelingen of staatlozen
Gewone procedure: geleverd in de gemeente na 5 tot 8 werkdagen
 €66,50 voor volwassenen (2 jaar geldig)
 €41 voor kinderen tot 18 jaar (2 jaar geldig)
Spoedprocedure: geleverd in de gemeente na 1 werkdag – aanvraag voor 15 uur
 €235,50 voor volwassenen
 €210 voor kinderen
Betalen doe je bij de aanvraag. Dit kan contant of met de bankkaart.

Regelgeving
Vooraleer je op reis vertrekt, ga je best na welke reisdocumenten (https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten) je
nodig hebt voor je bestemming.
Lees ook zeker eens de reisadviezen (https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen) op de website van de FOD
Buitenlandse zaken. Extra inlichtingen zijn te verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

 Contactinformatie
Bevolking (/diensten/bevolking-burgerlijke-stand)
Gemeentehuis
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

 011 73 01 43 (tel:011 73 01 43)
 bevolking@hechtel-eksel.be (mailto:bevolking@hechtel-eksel.be)
Openingsuren

Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 13:30 tot 19:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00

Alle informatie (/diensten/bevolking-burgerlijke-stand)



Documenten

voorschriften-pasfoto-s.pdf (4 MB)
(/voorschriften-pasfoto-spdf)



Externe websites

Reisdocument vreemdelingen (/reisdocument-vreemdelingen)

Reisdocumenten (/reisdocumenten)

Reisadviezen (/reisadviezen)




LOKAAL BESTUUR HECHTEL-EKSEL
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
T 011 73 40 37 (tel:011 73 40 37), info@hechtel-eksel.be (mailto:info@hechtel-eksel.be)
BE0216.772.828
Volg ons op Facebook (https://www.facebook.com/LokaalBestuurHechtelEksel)

●

Volg ons op Instagram (https://www.instagram.com/lokaalbestuurhechteleksel/)

●

Volg ons op LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/lokaal-bestuur-hechtel-eksel/)

●

Sitemap (/sitemap)

●

Cookies & Privacy (/privacy)

●

Toegankelijkheid (/toegankelijkheidsverklaring)

