Algemeen
Het Nederlandse paspoort en de Nederlandse identiteitskaart zijn eigendom van de
Nederlandse Staat. U moet het verlopen document bij vernieuwing altijd inleveren. Het
aanvragen en ophalen van een reisdocument moet persoonlijk gebeuren.
Geldigheid reisdocumenten
Het paspoort is 5 jaar geldig voor alle landen.
De Nederlandse identiteitskaart is vijf jaar geldig en te gebruiken in: Andorra, België,
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Groot-Brittannië en Noord-Ierland (inclusief de Kanaaleilanden), Hongarije, Ierland,
Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, San Marino,
Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische eilanden), Tsjechië, Turkije,
IJsland, Zweden en Zwitserland.
Wat moet u inleveren bij de aanvraag
•
•
•

Alle in uw bezit zijnde reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart); Of bij
verlies/diefstal: een proces-verbaal van de Nederlandse politie
1 goedgelijkende pasfoto in kleur (zie fotomatrix 2007 en
www.paspoortinformatie.nl)
Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht op grond van de Europese
regelgeving. Een uitzondering is mogelijk voor kinderen jonger dan 12 jaar en
als het fysiek onmogelijk is om vingerafdrukken op te nemen.

U bent minderjarig en vraagt een reisdocument aan?
Bij de aanvraag moet een schriftelijke toestemming van ouder(s) of gezaghouder(s)
worden ingeleverd:
• bij de aanvraag van een paspoort: tot 18 jaar.
• bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart: tot 12 jaar.
Vanaf 1 januari 2010 kunnen kinderen tot en met 13 jaar een Nederlandse
Identiteitskaart tegen jeugdtarief aanvragen.

U kunt uw huidige reisdocument niet inleveren wegens verlies/diefstal?
Kunt u bij de vernieuwing uw huidige reisdocument niet tonen omdat het verloren of
gestolen is, dan moet u aangifte van verlies of diefstal doen bij de Nederlandse politie. Het
proces-verbaal levert u bij de aanvraag in.
Voor een vermissingsprocedure wordt een toeslag berekend en u moet rekening houden met
een langere behandelingsduur dan gebruikelijk.
Kosten reisdocument (te voldoen bij de aanvraag)
Paspoort (incl.vreemdelingen-/vluchtelingenpas)
Nederlandse identiteitskaart
Nederlandse identiteitskaart t/m 13 jaar
Zakenpaspoort
Bijschrijving kind bij afgifte nieuw paspoort
Bijschrijving kind achteraf in paspoort (Kindersticker)
Toeslagen:
Spoedprocedure per reisdocument
Spoedprocedure per kindersticker
Vermissingsprocedure

€
€
€
€
€
€

52,10
43,85
9,20
58,20
9,20
21,50

€
€
€

45,00
21,40
26,00

Ophalen van het document
U kunt het nieuwe paspoort/de Nederlandse identiteitskaart na 1 week persoonlijk ophalen.
U moet op dat moment het afhaalbewijs en alle in uw bezit zijnde reisdocumenten tonen,
waarbij verlopen documenten door ons worden ingenomen.
Documenten die niet binnen 3 maanden zijn opgehaald, worden vernietigd.
Openingstijden
maandag
dinsdag t/m vrij

van 09.00 tot 20.00 uur

U laat uw kind(eren) bijschrijven in uw paspoort?
Dit is mogelijk tot de leeftijd van 16 jaar in een geldig paspoort van ouder(s)/
gezaghouders (s). Dit kan bij de afgifte van een nieuw paspoort of op een later
tijdstip. AANDACHTSPUNT: bijschrijvingen verliezen op 26 juni 2012 hun
geldigheid.
U hebt bij de aanvraag het volgende nodig:
•
een schriftelijke toestemming van de ouder(s) of gezaghouder(s). Ook als in het
huidige paspoort al kinderen staan bijgeschreven is opnieuw toestemming nodig;
•
1 goedgelijkende pasfoto in kleur van het/de kind(eren)(zie fotomatrix 2007)
•
persoonlijke aanwezigheid van het/de betreffende kind(eren).
Voor sommige landen moeten kinderen al op jongere leeftijd een eigen paspoort
hebben.
Uw reisbureau kan u daar meer over vertellen.

Voor meer informatie is het klantcontactcentrum bereikbaar op
Maandag
van 8.15 tot 20.00
Dinsdag t/m donderdag
van 8.15 tot 17.15
Vrijdag
van 8.15 tot 12.30
Via telefoonnummer: 040-2083444 of per e-mail: kcc@valkenswaard.nl
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