Reispas
Als je naar het buitenland gaat, informeer dan tijdig naar de officiële reisdocumenten die je voor het land van
bestemming nodig hebt!
Een paspoort heb je niet voor alle bestemmingen nodig. Voor landen binnen de Europese Unie volstaat je
gewone geldige identiteitskaart. Voor de meeste landen buiten de Europese Unie heb je een paspoort nodig
(zowel kinderen vanaf 0 jaar, als volwassenen).
Het paspoort is biometrisch en bevat je foto, je handtekening en je vingerafdrukken.
Het paspoort is 7 jaar geldig voor meerderjarigen, 5 jaar voor minderjarigen en is steeds hernieuwbaar.

Procedure
Meebrengen
Bedrag
Uitzonderingen

Procedure
Je vraagt je paspoort persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken, na +/- 10 werkdagen krijg je dan een sms of email om je paspoort af te halen aan het snelloket.
Opgelet! Als de minderjarige niet bij jou ingeschreven staat dan moet je een schriftelijke toelating hebben van de
andere ouder om het paspoort te mogen afhalen.

Meebrengen
 1 recente kleurenpasfoto volgens de ICAO-normen. De kwaliteit wordt streng beoordeeld!
 je identiteitskaart
 eventueel een oud paspoort of bij diefstal, je proces-verbaal van de politie

Bedrag
 70 euro (volwassenen, gewone procedure)
 40 euro (kinderen -18 jaar, gewone procedure)
 250 euro (volwassenen, dringende procedure)

 220 euro (kinderen -18 jaar, dringende procedure)
 310 euro (volwassenen, superdringende procedure)
 280 euro (kinderen -18 jaar, superdringende procedure)
Gelieve met bancontact te betalen.

Uitzonderingen
Spoedprocedure
Indien je de superdringende procedure nodig hebt, kan je ook na de openingsuren van de dienst burgerzaken
een paspoort aanvragen bij volgende instantie:
FOD Binnenlandse Zaken
Koloniënstraat 11
1000 Brussel
Tel: 02 501 81 11
Is je identiteitsdocument verloren of gestolen?
Blokkeer je identiteitsdocument via DOC STOP!
Doc Stop helpdesk biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag, zeven dagen op zeven het verlies of de diefstal van
identiteitsdocumenten te melden en te blokkeren. De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de
elektronische functie om misbruik te voorkomen.
 bij verlies van je paspoort meld je dit aan de dienst burgerzaken wanneer je je nieuw paspoort komt
aanvragen.
 bij diefstal van je paspoort doe je zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Zij maken een proces-verbaal op
van de diefstal. Wanneer je je nieuw paspoort komt aanvragen bij de dienst burgerzaken breng je het
proces-verbaal mee.

Contact
Dienst bevolking
stadhuis
Centrumlaan 100
9400 Ninove
T 054 31 32 59
bevolking@ninove.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

