
Ambassade van het Koninkrijk België 
te Parijs 

http://france.diplomatie.belgium.be

Stuur uw volledige dossier per e-mail naar: 
flyingkit.paris@diplobel.fed.be 

Gelieve uw dossier in PDF formaat in 1 enkele mail 
te sturen. 

Aanvraag afspraak Flying Kit voor minderjarige te 

De productie van een reispas neemt gemiddeld 7 werkdagen in beslag. 
Toe te voegen documenten:  

 inschrijving (indien nodig)  bewijs van woonst  bewijs van betaling  kopie identiteitskaarten beide ouders  kopie 
identiteitskaart (vanaf 15 jaar) 

Gelieve ervoor te zorgen dat uw dossier volledig is. 

Bank van de Ambassade : Crédit du Nord 
IBAN : FR76 3007 6020 5312 0191 0420 083 
BIC : NORDFRPP 
Motief : FK + (meisjes-)naam en voornaam van de aanvrager + geboortedatum (formaat DD/MM/JJ) 

Vergeet uw bewijs van betaling niet. 

1. Naam

2. Voornamen

3. Adellijke titel 4. Rijksregisternummer
(indien gekend)

5. Geslacht
☐ Mannelijk
☐ Vrouwelijk

6. Geboortedatum
7. Geboorteplaats

Klik hier indien u in het buitenland geboren bent en informatie
wenst over het ondertekenen van uw behoudsverklaring. 

8. Nationaliteit(-en) 9. Adres
Nr. + straat

Postcode + Gemeente 

10. Eerste taal van de reispas
☐ Nederlands
☐ Frans
☐ Duits

11. Type reispas
☐ Gewone reispas (35€)
☐ Zakelijke reispas 64 pg. (210€)
☐ pre-registratie (gratis)

12. Gewenste manier van ontvangst
☐ Zelf afhalen op de Ambassade in Parijs (ong. 2 weken na de missie)
☐ Verzending per post (Ik lever al mijn oude reispassen in op het moment van de opname van biometrische
gegevens): ik betaal de verzendingskosten per overschrijving (prijs van de reispas + 2,5€) 
De Ambassade weigert elke aansprakelijkheid in geval van verlies indien u kiest voor verzending per post. 

13. Telefoonnummer :
14. E-mail :
15. Ik verklaar dat alle door mij verschafte inlichtingen juist en volledig zijn. Bij toepassing van de wet van 08/12/1992 inzake de behandeling van
gegevens van persoonlijke aard zullen de bovenstaande inlichtingen uitsluitend mogen worden gebruikt inzake mijn aanvraag voor uitreiking van een
reispas. Deze gegevens zullen moge ingebracht en opgeslagen worden in de databanken waartoe de bevoegde overheid toegang zal kunnen hebben.
Indien ik daar uitdrukkelijk om verzoek zal de consulaire overheid die mijn aanvraag heeft ingeleid me laten weten hoe ik mijn recht kan doen gelden
om mijn gegevens van persoonlijke aard te verifiëren en om deze te laten wijzigen of verwijderen ingeval ze onjuist zijn.

16. Plaats:  Datum:  

17. Naam + voornaam vader 18. Naam + voornaam moeder

Handtekening Handtekening 

Bijwerking: 8 januari 2018

http://france.diplomatie.belgium.be/
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