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Vernieuw uw reisdocument op tijd

Geachte mevrouw Van Mooije,
U ontvangt deze brief omdat uw reisdocument, een paspoort, verloopt op 16 juli 2014. Met
een verlopen paspoort kunt u niet naar het buitenland reizen. Ook is het niet meer geldig als
identiteitsbewijs. Vernieuw daarom op tijd uw reisdocument.
Alle informatie over reisdocumenten is op de website na te lezen. Voor uw gemak noem
ik hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden over het vernieuwen van een
reisdocument.
Hoe vraag ik een paspoort aan?
Voor het aanvragen van een paspoort bij een van de stadswinkels of deelgemeentekantoren,
moet u van te voren een afspraak maken. Een afspraak maakt u via de website van de
gemeente: www.rotterdam.nl/afspraak. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Telefonisch een
afspraak maken kan via het nummer 14 010, hou uw Burgerservicenummer (BSN) bij de
hand, hier kan naar gevraagd worden.
Wat neem ik mee?
Alle reisdocumenten die u heeft (paspoort, identiteitskaart), ook als ze zijn verlopen en een
recente pasfoto in kleur. Deze moet voldoen aan de eisen die gelden voor een paspoort of
identiteitskaart. Laat de fotograaf weten dat u de pasfoto nodig heeft voor een reisdocument.
Wanneer is mijn vernieuwde reisdocument gereed?
Wanneer het nieuwe reisdocument afgehaald kan worden, wordt op uw afhaalbewijs vermeld.
In de meeste gevallen is het nieuwe reisdocument na vijf werkdagen klaar.
Hoelang is een reisdocument geldig?
Vanaf 9 maart 2014 zijn het paspoort en identiteitskaart 10 jaar geldig voor personen van 18
jaar en ouder. Voor personen tot 18 jaar zijn het paspoort en identiteitskaart 5 jaar geldig.
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Hoe zit het ook al weer met de vingerafdruk?
Sinds 2006 hebben het paspoort en de identiteitskaart een ingebouwde chip met uw
persoonsgegevens en uw kleurenfoto. Vanaf 20 januari 2014 worden twee vingerafdrukken
opgenomen in de chip van het paspoort. In de chip van de identiteitskaart worden vanaf die
datum geen vingerafdrukken meer opgenomen. Heeft u kinderen in de leeftijd tot 12 jaar? Van
hen worden bij de aanvraag van een paspoort geen vingerafdrukken gemaakt.
Hoe vraag ik een paspoort of identiteitskaart voor mijn kind aan?
Voor het aanvragen van een identiteitskaart voor kinderen tot en met 11 jaar is toestemming
van de ouder(s) of voogd nodig. Ook voor het aanvragen van een paspoort voor uw kind(eren)
in de leeftijd tot en met 17 jaar is toestemming van elke ouder of voogd nodig die het gezag
heeft. Uw kind moet zelf aanwezig zijn bij de aanvraag van het reisdocument. Kijk op de
website om het betreffende formulier te downloaden. Met het ingevulde en ondertekende
formulier én een geldig identiteitsbewijs – mag ook rijbewijs zijn – van u en indien van
toepassing uw partner die ook het gezag heeft, kan uw kind zelf, na het maken van een
afspraak, naar de stadswinkel.
Hoeveel kost een paspoort en identiteitskaart?
Voor een actueel overzicht van de actuele kosten voor de aanvraag van een paspoort of
identiteitskaart kijkt u op www.rotterdam.nl. U betaalt de kosten bij het eerste bezoek aan de
stadswinkel, dus op het moment dat u een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvraagt. Een
betaling met de pinpas wordt op prijs gesteld.
Waar vind ik digitaal mijn informatie?
Kijk op de website van de gemeente rotterdam: www.rotterdam.nl. Voer in het groene blok
rechts bovenin een zoekterm in voor het onderwerp waarover u meer wilt weten.
Voor een afspraak in een stadswinkel bij u in de buurt:
Voor informatie over het paspoort:
Voor informatie over de identiteitskaart:

zoekterm afspraak
zoekterm paspoort
zoekterm identiteitskaart
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