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CHECK JE 
PASPOORT

HET PASPOORT

DE KOSTEN
De meeste ge-
meenten hanteren 
het maximaal 
toegestane tarief 
voor 2018: €52 
voor een kinder-
paspoort, €65,30 
voor volwassenen 
en bij spoed 
€47,55 extra.  
Een noodpaspoort 
op de luchthaven 
is goedkoper 
(€46,84), maar al-
leen geldig tijdens 
die reis. Reis je 
alleen binnen het 
Schengengebied, 
dan is een identi-
teitskaart voorde-
liger. Die kost voor 
kinderen €29,05 
en voor volwasse-
nen €51,08. 

‘O’ OF NUL?
Als je een visum 
aanvraagt en soms 
ook als je online 
een reis boekt of 
incheckt voor je 
vlucht, moet je je 
paspoortnummer 
invullen. Een fout 
nummer maakt 
het ticket of visum 
ongeldig. Maar 
staat daar nu de 
letter O of het 
cijfer nul? Goed 
om te weten: de 
letter O komt in 
het paspoort niet 
voor: het is dus 
altijd een nul.

Document -
nummer in 
geperforeerde 
letters en cijfers

In de blauwe balk 
naast de foto: 
geboortejaar 
en -maand in 
geperforeerde 
letters

Tweede foto met 
geboortejaar in 
de foto en drie-
dimensionaal 
effect

‘Machine 
Readable Zone’: 
regels die digitaal 
uitgelezen 
kunnen worden 
door instanties

In het kinegram 
onder de foto’s 
(de bolletjes): een 
afbeelding die van 
vorm en kleur 
wijzigt als je hem 
kantelt

OP REIS?
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TEKST BARBARA VAN DER EST

Kom je er een paar dagen voor ver-
trek achter dat je paspoort niet lang 
genoeg of niet meer geldig is? Dan 
kun je naar de gemeente voor een 
spoedaanvraag. De normale procedure 
vergt zo’n vijf werkdagen; een spoed-
procedure slechts twee. Je betaalt 
hiervoor wel een toeslag (zie het kader 
hiernaast). Sta je al met je koffers op 
Schiphol, dan is er nog één redmiddel: 
ga naar het Bureau Nooddocumenten  
van de Koninklijke Marechaussee (in 
vertrekhal 1). Niet iedereen krijgt daar 
zomaar een noodpaspoort. Is het 
paspoort al lang verlopen, dan kun je 
het vergeten. Ook moet je aan kunnen 
tonen dat je de reis niet kunt uitstellen, 
bijvoorbeeld vanwege een begrafenis 
in het buitenland. 
Een nooddocument maken duurt in 
principe een uurtje, maar bij grote  
drukte moet je langer wachten.  
Check van tevoren of het land van 
bestemming het noodpaspoort wel 
accepteert. Indonesië, de Verenigde 
Staten, Zuid-Afrika en de Verenigde 
Arabische Emiraten kom je met een 
noodpaspoort niet binnen. Wie zijn 
paspoort kwijt is en zijn identiteit en 
nationaliteit niet kan aantonen, heeft 
voor een nooddocument de bewijs-
stukken van de gemeente nodig in 
een gesloten envelop. Reis je in het 
weekend, dan heb je dus pech, want 
de gemeentekantoren zijn dan dicht. 
In 2016 verstrekte de marechaussee op 
Schiphol bijna 16.000 nooddocumen-
ten. Ook op andere luchthavens – zoals 
Rotterdam en Eindhoven – en bij de 
ferry in IJmuiden kun je zo’n document 
aanvragen.

SCHRALE TROOST
Lukt het niet om een (nood)paspoort 
te bemachtigen, dan kun je helaas 
weer naar huis. Misschien is de schade 
nog te verhalen op de annuleringsver-

Een paspoort is niet alleen een iden-
titeitsbewijs, maar vooral ook een 
reisdocument. Wie alleen in Schengen-
landen reist, heeft geen paspoort 
nodig; een identiteitskaart volstaat. 
Het vrij-reizengebied voor inwoners 
van de Europese Unie (EU) overlapt 
voor een groot deel met de landen uit 
de Unie, maar niet helemaal. Zo kan 
reizen naar IJsland, Noorwegen en 
Zwitserland met een identiteitskaart: 
deze landen horen niet bij de EU maar 
wél bij ‘Schengen’. Voor een reis naar 
bijvoorbeeld Cyprus, Ierland, Kroatië 
en het Verenigd Koninkrijk heb je  
echter een paspoort nodig: deze lan-
den horen wél bij de EU maar het zijn 
geen Schengenlanden. 
Een ‘gewoon’ paspoort gaat tien jaar 
mee, een kinderpaspoort vijf jaar. Wie 
veel zakelijk reist, kan nog een tweede 
paspoort aanvragen. Je kunt dan met 
het ene paspoort op reis, terwijl het 
andere bij een ambassade of visum-
bureau ligt. Zo’n zakenpaspoort is 
slechts twee jaar geldig.
Je moet een paspoort vaak al vernieu-
wen ruim voordat het verloopt. Veel 
landen buiten Europa eisen namelijk 
dat je paspoort nog zes maanden gel-
dig is na terugkomst in Nederland. Dit 
geldt meestal ook voor het krijgen van 
een visum; check de exacte voorwaar-
den bij de ambassade. 

AANGIFTE NIET NODIG
Is je paspoort in Nederland zoekge-
raakt of gestolen, dan hoef je tegen-
woordig geen aangifte meer te doen. 
Je kunt bij de gemeente een verklaring 
van vermissing invullen en gelijk een 
nieuw document aanvragen. In het 
buitenland moet je wel naar de politie 
voor een proces-verbaal. Meldt het 
voorval ook bij de ambassade of het 
consulaat; daar kun je meteen een 
(nood)document aanvragen.

Het is de nachtmerrie van iedere vakantieganger: je paspoort 
blijkt op de vertrekdatum verlopen. Een noodpaspoort,  

verkrijgbaar op onder andere Schiphol, kan uitkomst bieden.  

Op Schiphol 
verstrekte de 
marechaussee in 
2016 bijna 16.000 
nooddocumenten”

REIZEN MET JE KIND
Kinderen onder de 18 (ook baby’s) hebben 
een eigen paspoort of ID-kaart nodig als 
ze naar het buitenland reizen. Gaat één 
van beide ouders met een minderjarig kind 
naar het buitenland? Weet dan dat elke 
ouder met gezag hiervoor toestemming 
moet geven. Meestal hebben ouders die 
getrouwd of gescheiden zijn allebei gezag 
over de kinderen. 
Er gelden geen eisen voor de toestemming 
(een zelfgeschreven tekst is ook goed), 
maar je kunt beter het toestemmings-
formulier meenemen van het Centrum 
Internationale Kinderontvoering IKO. Dit 
voorkomt vertraging op het vliegveld. 
Ook een kopie van het paspoort van de 
niet-meereizende ouder is handig, plus een 
internationaal uittreksel uit de gemeen-
telijke basisregistratie (BRP) met de 
oudergegevens van het kind. Check ook of 
de ambassade van het bestemmingsland 
aanvullende eisen stelt, zoals een eigen 
formulier met een stempel van de ambas-
sade. Het formulier van Centrum IKO is te 
vinden via www.kinderontvoering.org 

zekering. De helft van de verzekeraars 
keert uit bij annulering door diefstal, 
verlies of vermissing van een reisdocu-
ment; meestal wel op voorwaarde dat 
dit is gebeurd op de dag van vertrek. 
Een schrale troost, maar toch goed  
om te weten. <<
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Correctie 
 
In het artikel staat ten onrechte dat je voor een reis naar 
Cyprus, Ierland, Kroatië en het Verenigd Koninkrijk een 
paspoort nodig hebt. Reizen naar deze landen is ook 
mogelijk met een Nederlandse identiteitskaart. 
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SMAAKT DIT NAAR MEER?
Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests 
en tips van de Consumentenbond.

*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden
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http://www.consumentenbond.nl/wordlid/consumentenbond
http://www.consumentenbond.nl/service/vragen/nieuwsbrief/nieuwsbrieven-van-de-consumentenbond/
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