Landelijke informatie over reisdocumenten
Om u te legitimeren en om te reizen in het buitenland is een geldig
reisdocument verplicht. Het is niet toegestaan om in het buitenland te reizen
met een verlopen paspoort of identiteitskaart. Een paspoort is wereldwijd
geldig; de identiteitskaart is geldig in alle EU-landen en een paar extra landen.
De geldigheidsduur van nieuwe Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten is
tegenwoordig 10 jaar. Dit geldt alleen voor volwassenen vanaf 18 jaar. Voor
minderjarigen t/m 17 jaar blijft de geldigheid van deze documenten
gehandhaafd op 5 jaar.
Paspoorten en identiteitskaarten worden voor alle gemeenten op één centrale
plaats in Nederland gemaakt. Na uw aanvraag duurt het 5 werkdagen dat u het
nieuwe reisdocument bij de gemeente kunt ophalen. U krijgt het nieuwe
reisdocument daarom niet direct bij de aanvraag mee.
Wat moet u meenemen bij de aanvraag?
Voor het aanvragen van een reisdocument zijn de volgende zaken van belang:
 U dient het reisdocument persoonlijk aan te vragen én af te halen
 Eén goedgelijkende pasfoto die voldoet aan de fotomatrix 2007. De foto
moet onder andere in kleur zijn en recht van voren worden genomen
tegen een egaal grijze, egaal lichtblauwe of een witte achtergrond. De
fotospeciaalzaak weet aan welke eisen de foto moet voldoen.
 Het is noodzakelijk dat u het oude reisdocument meebrengt. Heeft u ook
nog een ander reisdocument, dan dient u dat ook mee te nemen.
 Lastig maar de wetgeving schrijft het ons voor: bij de aanvraag van het
reisdocument voor minderjarigen moeten de kinderen/ het kind zelf
meekomen. Tevens is de handtekening van de ouder(s)/gezaghouder(s)
nodig (zie achterzijde).
 Kinderen kunnen vanaf de geboorte een eigen paspoort of identiteitskaart
hebben. Bijschrijven in het paspoort van de ouder(s) is niet meer
mogelijk. T/m 17 jaar is de schriftelijke toestemming van de (beide)
ouders/gezaghouders nodig bij de aanvraag van een paspoort en tot 12
jaar bij een identiteitskaart. Vul de verklaring op de achterzijde in en
breng het kind, een pasfoto van het kind en ook een kopie van een geldig
identiteitsbewijs van de (beide) ouders/gezaghouders mee.
Kan het sneller?
U kunt uw paspoort of identiteitskaart ook met spoed laten leveren. U betaalt
daarvoor een toeslag bovenop het normale tarief. Als u een spoedaanvraag
doet vóór 12.30 uur dan ligt uw reisdocument doorgaans de eerstvolgende
werkdag na 10.00 uur voor u klaar. Wilt u een spoedaanvraag doen, dan vragen
wij u om van te voren contact met ons op te nemen via het
telefoonnummer 14 043.

Oude reisdocument kwijt?
Als uw reisdocument is gestolen of verloren dan hoeft u hiervoor niet meer
naar de politie om een proces-verbaal op te laten maken. Bij de gemeente
kunt u het reisdocument laten registreren als vermist en direct een nieuwe
aanvragen. De verwerkingstijd voor de aanvraag van een nieuw reisdocument
kan in dat geval langer dan vijf werkdagen duren.
Tarieven
Paspoort volwassenen (vanaf 18 jaar)

€ 65,30 / 10 jaar

Paspoort minderjarigen (t/m 17 jaar)

€ 52,00 / 5 jaar

Identiteitskaart volwassenen (vanaf 18 jaar)

€ 51,00 / 10 jaar

Identiteitskaart minderjarigen (t/m 17 jaar)

€ 29,00 / 5 jaar

Toeslag extra kosten spoedaanvraag van een
paspoort of identiteitskaart

€ 47,55

(Prijswijzigingen voorbehouden)

In verband met uw en onze veiligheid verzoeken wij u om met PIN te betalen.
Openingstijden gemeentehuis
 Aanvragen kunt u bij het Klant Contact Centrum (KCC) alléén op
afspraak. Kijk voor het maken van een afspraak op www.valkenburg.nl.
 Ophalen kunt u zonder afspraak bij de receptie van het KCC.
Maandag, dinsdag en donderdag 8.30 – 17.00 uur
Woensdag 8.30 – 19.00 uur
Vrijdag: 08.30 – 13.00 uur
Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op met ons KCC via het
telefoonnummer 14 043. Of kijk op www.rijksoverheid.nl.
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Toestemming voor afgifte van een reisdocument aan een minderjarige
Alle gezaghouders van de minderjarige dienen schriftelijke toestemming te
geven. Dit formulier met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de
gezaghouder(s) inleveren bij de aanvraag van een nieuw reisdocument.
Ondergetekende(n):
Gezaghouder 1 /vader/moeder/voogd(es):
Achternaam _________________________________________________________

INFORMATIE OVER UW
REISDOCUMENT
EN HOE AAN TE VRAGEN

Voornamen __________________________________________________________
Gezaghouder 2 /vader/moeder/voogd(es):
Achternaam _________________________________________________________
Voornamen __________________________________________________________
verklaart/verklaren hierbij geen bezwaar te hebben tegen:

 afgifte van een Nederlands paspoort
 afgifte van een Nederlandse identiteitskaart
aan de minderjarige(n):
1. Achternaam
________________________________________________
Voornamen

________________________________________________

Geboortedatum

________________Geboorteplaats __________________

Lengte ____________ cm.
2. Achternaam
________________________________________________
Voornamen

________________________________________________

Geboortedatum

________________Geboorteplaats __________________

Lengte ____________ cm.
Plaats: ___________________________________ Datum ____________________
Ondertekening:
Gezaghouder 1 _______________________________________________________
Gezaghouder 2 _______________________________________________________

LEES DEZE INFORMATIE ZORGVULDIG
DOOR!

