Belgische reisdocumenten voor niet-Belgen
Een Belgisch reisdocument voor niet-Belgen is een reisdocument, in de vorm van
een paspoortboekje, dat door de Belgische Staat wordt afgegeven aan een
vreemdeling die:
a. Wettelijk in België verblijft;
b. Geen nationaal paspoort of een ander reisdocument van de overheden van
zijn land heeft;
c. En dat evenmin kan krijgen.
Er zijn 3 soorten Belgische reisdocumenten voor niet-Belgen:
-

voor erkende vluchtelingen ( blauwe kaft)
voor erkende staatlozen ( grijze kaft)
voor vreemdelingen (rode kaft)

Voorwaarden:
Staatloze en vluchtelingen of persoon onder subsidiaire bescherming

•
•
•

u hebt een beschermde status als vluchteling of staatloze;
u beschikt over een geldige A-, B-, C-, D- of F-kaart;
uw nationaliteit en statuut staan vast (er staat geen vermelding (Decl.) op
uw verblijfskaart).

Vreemdelingen ( niet staatloos of vluchteling)

•

•
•
•

u kan een geschreven akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken voor de
afgifte van een reispas voorleggen. Dit geschreven akkoord is maximaal 2
weken oud. U kan dit geschreven akkoord aanvragen via
paspoort@diplobel.fed.be
u bent erkend als vreemdeling in België.
u beschikt over een geldige B-, C-, D- of F-kaart. (Indien u de status hebt
van ‘persoon onder subsidiaire bescherming’ komt u ook in aanmerking als
u een A-kaart hebt.)
uw nationaliteit en statuut staan vast (er staat geen vermelding (Decl.) op
uw verblijfskaart).

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door
Internation Civil Aviation Organization (I.C.A.O).
-

Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach.
Hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het objectief.
Het aangezicht volledig vrij maken: het voorhoofd, kin en de aanzet van
uw oren moet zichtbaar zijn.
De ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op brilglazen,
geen getinte glazen, geen te grote montuur, maar ook geen montuur die
vlak langs de ooglijn loopt.

Als uw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan u geen paspoort
aanvragen!

Procedure:
Een paspoort vraagt u aan bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. Vraag
uw paspoort zeker op tijd aan, in drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

BELANGRIJK: Aanvraag reispas (paspoort) enkel na afspraak. Deze kan
gemaakt worden via burgerzaken@gemhoegaarden.be of 016/76 87 68.
De reispas afhalen kan zonder afspraak. Het afleveren van een reispas
duurt een 10-tal werkdagen. Plan dus tijdig je afspraak.
Wat meebrengen:
Voor de aanvraag heeft u volgende documenten nodig:

-

Uw identiteitskaart
1 recente kleurenpasfoto die voldoet aan voorwaarden.
Uw oud paspoort (als u er een heeft) of een attest van verlies/diefstal van het
paspoort (te verkrijgen bij de politie)
Identiteitskaart of kinderpasje voor minderjarige kinderen. De kinderen
moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.

Bedrag
De kostprijs van een biometrisch paspoort is afhankelijke van de leeftijd en de aard
van procedure.
Normale procedure *
Spoedprocedure **

Minderjarigen (-18 jaar)
61
230

Meerderjarigen (+18 jaar)
81
250

Meer informatie en contact:
Burgerzaken – algemeen contact: burgerzaken@gemhoegaarden.be
Diensthoofd:
Magda VANHULST

tel: 016 76 87 62

e-mail: magda.vanhulst@gemhoegaarden.be

Annick ARTS

tel: 016 76 87 61

e-mail: annick.arts@gemhoegaarden.be

Lotte CLAESEN

tel: 016 76 87 60

e-mail: lotte.claesen@gemhoegaarden.be

Eddy JANSSENS

tel: 016 76 87 68

e-mail: eddy.janssens@gemhoegaarden.be

Line MICHOTTE

tel: 016 76 87 68

e-mail: line.michotte@gemhoegaarden.be

Medewerkers:

