
 
 
 
Een aantal kwaliteitseisen waaraan de pasfoto moet voldoen 
 
 

• de pasfoto moet in kleur zijn; 
• de foto moet onbeschadigd zijn; 
• de foto moet goedgelijkend zijn en maximaal zes maanden oud op het 

moment van de aanvraag; 
• de achtergrond moet egaal lichtgrijs, lichtblauw of wit zijn; er moet vol-

doende contrast zijn tussen hoofd en achtergrond; 
• men moet recht in de lens kijken; het hoofd mag niet gekanteld en de 

schouders moeten rechtgehouden worden; 
• er mag geen zichtbare ondersteuning zijn; 
• de ogen moeten open zijn en de mond gesloten; er moet een neutrale 

blik zijn; 
• een eventuele bril moet volledig doorschijnende glazen hebben en de 

ogen moeten volledig zichtbaar zijn; 
• het hoofd moet onbedekt zijn, tenzij de aanvrager heeft aangetoond dat 

medische, godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich hiertegen 
verzetten; 

• het gezicht moet volledig zichtbaar zijn, waarbij de oor aanzet bepaald 
kan worden. 

 
Een volledig overzicht van de kwaliteitseisen vindt u op:  
www.paspoortinformatie.nl  
 
 
Kosten met ingang van 1 januari 2021 
  
Nederlandse identiteitskaart  € 63,30 
Nederlandse identiteitskaart tot en met 17 jaar € 32,90 
Nationaal paspoort  € 74,75 
Nationaal paspoort tot en met 17 jaar € 56,55 
Reisdocument voor vreemdelingen € 56,55 
Reisdocument voor vluchtelingen € 56,55 
Zakenpaspoort  € 74,75 
Extra voor spoedprocedure reisdocument  € 50,90 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
       Geldigheid 

 
       Een paspoort is geldig voor alle landen. 

 
Met een identiteitskaart kunt u reizen naar alle landen binnen Europa:  
Andorra, België, Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Est-
land, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
(incl. Kanaaleilanden), Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, 
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Noor-
wegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (incl. Azoren en Madeira), Roemenië, 
San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje (incl. Canarische eilan-
den), Turkije, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. 
 
Beide documenten zijn 5 jaar geldig indien u jonger bent dan 18 jaar en 
10 jaar geldig indien u ouder bent dan 18 jaar. 
 
Een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen is maximaal 5 
jaar geldig ongeacht de leeftijd. 
 
Wat te doen als u uw reisdocument kwijt bent? 
 
De gemeente heeft de aangifte van vermissing van reisdocumenten over-
genomen van de politie. Deze verklaring van vermissing kan meteen bij 
een nieuwe aanvraag gemaakt worden.  Daarnaast moet u eventuele an-
dere in uw bezit zijnde reisdocumenten (ook buitenlandse) meenemen.  
 

 
Vingerafdrukken  
 
Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht. Op grond van Europese re-
gelgeving is alleen een uitzondering mogelijk voor kinderen jonger dan 12 
jaar en voor personen die lichamelijk niet in staat zijn om vingerafdrukken 
af te geven.  
 
Indien één of enkele van uw vingerafdrukken niet opgenomen kunnen wor-
den, bijvoorbeeld omdat ze in het verband zitten, worden vingerafdrukken 
opgenomen van de vingers die wel beschikbaar zijn.  

 
Als door een tijdelijke beperking geen enkele vingerafdruk kan worden op-
genomen, kan geen reisdocument met een maximale geldigheidsduur wor-
den verstrekt. U kunt er dan voor kiezen terug te komen als er wel vingeraf-
drukken kunnen worden opgenomen of u kunt een reisdocument aanvra-
gen dat maximaal één jaar geldig is.  

 

http://www.paspoortinformatie.nl/


Het is belangrijk dat de vingerafdrukken van goede kwaliteit zijn. Wilt u er 
daarom op letten dat er geen oneffenheden (bijvoorbeeld verfresten) aan 
uw vingers zitten als u een reisdocument gaat aanvragen. 
 
Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt ermee inloggen 
bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het opha-
len van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt u daarom bin-
nen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie 
activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl. 
 
Bereikbaarheid Klant Contact Centrum (KCC) 

 
Openingstijden 
 

maandag 09.00 uur - 19.00 uur 
dinsdag  09.00 uur - 12.00 uur 
woensdag 09.00 uur - 19.00 uur 
woensdag 09.00 uur  -  16.00 uur tijdens schoolvakanties 

donderdag en vrijdag 09.00 uur - 12.00 uur 
 
Telefonisch bereikbaar 
 
maandag tot en met donderdag van 09.00 - 17.00 uur  
vrijdag van 09.00 - 12.00 uur 
 
Inlichtingen 
 
Voor aanvullende informatie over reisdocumenten kunt u contact opne-
men met het Klant Contact Centrum, tel. (0497) 361636.  
Of kijk op: www.bladel.nl. 
 
(prijs- en wetswijzigingen voorbehouden) 
Jaarlijks worden met ingang van 1 januari de tarieven gewijzigd. 
 
september 2021  
 
 
 

 
 

 
 
 

    
 

Aanvragen reisdocument 
 

Voor het aanvragen van een reisdocument werken wij uitslui-
tend op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt  u op 
onze website www.bladel.nl terecht of u kunt telefonisch een 
afspraak maken.  

 
Wat moet u meenemen? 

Een paspoort of een identiteitskaart moet u persoonlijk aanvra-
gen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Dit geldt 
ook voor kinderen. 

Alle reisdocumenten (Nederlands paspoort en/of identiteits-
kaart en eventueel ook uw buitenlandse reisdocumenten) 
meebrengen die u in uw bezit heeft en een goedgelijkende, 
maximaal zes maanden oude kleurenpasfoto meenemen (zie 
ook “kwaliteitseisen”).  

Voor het aanvragen van een paspoort voor kinderen tot 18 jaar en bij 
een identiteitskaart tot 12 jaar moeten beide ouders (of degene die het 
gezag over het kind heeft) schriftelijk toestemming geven. Van de ou-
der(s) / gezaghouder(s) moet tevens een legitimatiebewijs worden 
overgelegd.  

 
Ophalen 

 
Om veiligheidsredenen worden reisdocumenten op één plaats in  
Nederland gemaakt. Daarom kunt u het niet direct meenemen, maar 
een week later persoonlijk ophalen in het gemeentehuis. Het is wet-
telijk voorgeschreven dat u het reisdocument binnen drie maanden na 
de aanvraag ophaalt. Daarna wordt het vernietigd. 

 
Spoedprocedure 

 
Als u geen week kunt wachten op het paspoort of de identiteitskaart 
kunt u om een spoedprocedure vragen. Als de aanvraag vóór 13.00 
uur is ingediend bij de gemeente, kunt u in de regel uw reisdocument 
de eerstvolgende werkdag ophalen bij de gemeente. Aan een spoed-
procedure zijn extra kosten verbonden.  

 
 

 

https://www.digid.nl/
http://www.bladel.nl/
http://www.bladel.nl/

