
Paspoorten 
 
Een geldig paspoort is vereist voor alle landen waarvoor een identiteitskaart niet volstaat. De 
rubriek “Kinderen – paspoort” vermeldt de reisdocumenten die vereist zijn voor minderjarige 
kinderen.  
 
Denk geruime tijd voor het vertrek aan de aanvraag van een paspoort. Houd daarbij rekening 
met de afgiftetermijn voor een of verschillende visa. 
 
Vanaf 1 september 2004 wordt geen Belgisch paspoort meer verlengd en worden alleen 
paspoorten geldig voor 5 jaar uitgereikt, inclusief voor minderjarigen (tot 18 jaar oud). 
Paspoorten geldig voor 1 jaar worden niet meer uitgereikt. 
 
Wie vaak op het nippertje een reisbestemming kiest, doet er goed aan steeds in het bezit te 
zijn van een paspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimum 
geldigheidsduur die sommige landen opleggen.  
 
Een nieuw paspoort aanvragen  
 
De gewone procedure  
 
In België wordt de aanvraag voor een nieuw paspoort ingediend bij de gemeente. De aanvraag 
gaat vergezeld van twee recente pasfoto's, de identiteitskaart en eventueel het oude paspoort.  
 
Wacht niet tot het laatst, zeker niet in de drukke periodes voor de vakanties!  
 
Een paspoort is klaar binnen vijf werkdagen nadat de privé-firma de aanvraagformulieren bij 
de gemeente heeft opgehaald en naar het productiecentrum heeft gebracht. Er zijn minstens 
twee ophalingen per week.  
De aanvragen worden worden minstens twee maal per week bij de gemeenten opgehaald.  De 
maximum leveringstermijn is bijgevolg 9 werkdagen, datum van aanvraag inbegrepen.   
Meer informatie over de tijdstippen bij de gemeente.  
 
De prijs van het paspoort bevat een consulaire taks, aanmaakkosten (die hoger liggen indien 
het paspoort aangevraagd wordt met spoedprocedure) en, indien het paspoort op een 
gemeentebestuur aangevraagd wordt, gemeentetaksen (meer info hierover op uw 
gemeentebestuur aangezien elke gemeente het bedrag hiervan vrij bepaalt). Er worden geen 
consulaire taksen aangerekend voor paspoorten afgegeven aan minderjarige kinderen (tot 18 
jaar) maar wel aanmaakkosten en eventueel gemeentetaksen. 
 
De geldigheidsduur van een paspoort is 5 jaar, ook voor minderjarigen. De Belgische 
paspoorten kunnen ook niet meer verlengd worden.  
 
Snel een paspoort nodig?  
 
Dankzij de spoedprocedure kan het paspoort de volgende werk worden geleverd, voor zover 
de gemeente de aanvraag voor 15 uur naar het productiecentrum heeft gefaxt en mits er een 
toeslag wordt betaald.  
 
Een voorlopig paspoort om humanitaire redenen  



 
Wie onverwacht naar het buitenland moet om dringende redenen van humanitaire aard 
(ongeval, ernstige ziekte, verdwijning of overlijden van een naaste .....), kan van de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken bijna onmiddellijk een voorlopig reisdocument krijgen.  
 
Dit document heeft een beperkte geldigheidsduur van 6 maanden en kan slechts worden 
afgegeven tegen overlegging van een attest van een bevoegde instantie (ziekenhuis, arts, 
politie) waaruit blijkt dat het een aanvraag om dringende redenen van humanitaire aard 
betreft.  
 
Opgelet : enkele landen aanvaarden dit document niet. Er is dus een zeker risico voor de 
reiziger dat hij een bepaald land niet kan inreizen met een voorlopig paspoort.   
Een voorlopig paspoort is dan ook nutteloos en zal niet door Buitenlandse Zaken worden 
afgegeven indien het bekend is dat het land van bestemming het niet aanvaardt. 
 
De aanvraag dient te gebeuren bij de Dienst Paspoorten van de Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel, na telefonische afspraak: tel. 
02.501.81.11, ook buiten de kantooruren en tijdens het weekend. 
 
Prijs 
 
1. Paspoorten aangevraagd in België 
(voor meer inlichtingen kunt u terecht bij uw gemeentebestuur) 
 
Paspoort 5 jaar - 32 pagina’s normale procedure: 
- 71 Euro 
- minderjarigen tot 18 jaar: 41 Euro 
 
Paspoort 5 jaar – 32 pagina’s spoedprocedure: 
- 240 Euro 
- minderjarigen tot 18 jaar: 210 Euro 
 
Paspoort 5 jaar - 64 pagina’s: 
- 240 Euro 
- minderjarigen tot 18 jaar: 210 Euro 
 
 
2. Paspoorten aangevraagd bij een Belgische ambassade of 
consulaat in het buitenland 
 
Paspoort 5 jaar – 32 pagina’s 
- 79 Euro 
- minderjarigen tot 18 jaar: 35 Euro 
 
Paspoort 5 jaar – 64 pagina’s 
- 240 Euro 
- minderjarigen tot 18 jaar: 210 Euro 
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