
 

 

 
 
 
 

 

Stuur uw volledig dossier per post naar : flyingkit.paris@diplobel.fed.be 
 

Toe te voegen documenten: 

□ bewijs van woonst □ kopie identiteitsbewijs □ bewijs van overschrijving 
 

Bank : Crédit du Nord - Begunstigde : Consulat général de Belgique à Paris 
IBAN code : FR76 3007 6020 5312 0191 0420 083 - BIC / SWIFT code : NORDFRPP 
Mededeling : FK + naam en voornaam van de aanvrager 
 

1. Naam (geboortenaam voor getrouwde vrouwen) 2. Voornamen 

3. Adellijke titel 4. Rijksregisternummer (indien gekend) 

5. Naam van de echtgenoot 

 

6. Geslacht 

□ Mannelijk 

□ Vrouwelijk 

7. Geboortedatum 8. Geboorteplaats (+ land) 

9. Nationaliteit(en) 

□ Belgische 

□ Andere : 

10. Burgerlijke stand 

□ Ongehuwd 

□ Gehuwd 

□ Gescheiden 

□ Weduwe(naar) 

11. Adres 
N° + straat + postcode + gemeente 

12. Eerste taal van het paspoort /de   

identiteitskaart 

□ Nederlands 

□ Frans 

□ Duits 

13. Type aangevraagde document 

□ Gewone paspoort 32 blz (75€) 

□ Gewone paspoort 32 blz minderjarige (35€) 

□ Gewone paspoort 64 blz (240€) 

□ Gewone paspoort 64 blz minderjarige (210€) 

□ Pre-registratie paspoort (gratis) 

□ Identiteitskaart (≥12 jaar) (20€) 

□ Kids-ID (<12 jaar) (10€) 

14. Gewenste manier van ontvangst 

□ Zelf afhalen bij het Consulaat-generaal te Parijs (2 weken (paspoort) of 6 weken (identiteitskaart/Kids-ID) na de missie) 

□ Verzending per post : gelieve +2,50 (paspoort) of +5€ (identiteitskaart/Kids-ID) toe te voegen aan uw overschrijving 

Het Consulaat-generaal kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de goede afhandeling van de zending door de 
post, het consulaat weigert elke aansprakelijkheid in geval van verlies indien u kiest voor verzending per post. 

15. Telefoonnummer 16. Mail 

Door deze paspoort/identiteitskaartaanvraag in te dienen geef ik de FOD Buitenlandse Zaken de toestemming om mijn 
persoonsgegevens of die van mijn kind te verwerken overeenkomstig de Privacyverklaring op de website diplomatie.belgium.be. 

17. Facultatieve bewaring voor langere duur van de gegevens: 
Ik ben ervan op de hoogte dat de FOD Buitenlandse Zaken mijn persoonsgegevens (of die van mijn kind) gedurende 3 maanden in 
zijn database “productie van paspoorten” bewaart met het oog op de aanmaak van mijn/zijn paspoort. Na afloop van die periode 
worden ze verwijderd uit die database. 
☐ Ik wens uitdrukkelijk dat mijn persoonlijke gegevens of die van het kind bewaard worden gedurende een periode van 7 jaar 

voor het bekomen van een duplicaat van het paspoort in geval van verlies, diefstal of productiefout. 

18. Plaats 19. Datum 20. Handtekening van aanvrager 

21.  Voor de minderjarige, handtekening van de ouders, de voogden of de wettelijke vertegenwoordiger 

Naam + voornaam   

Band met 
minderjarige 

□ Ouder 1 □ Voogd □ Wettelijke vertegenwoordiger □ Ouder 2 

Telefoon + e-
mailadres 

  

Handtekening   

 

 

 

Consulaat-generaal van het Koninkrijk België 

te Parijs 

 

9 rue de Tilsitt 

75840 Paris cedex 17 

T 01 44 09 39 39 

F 01 47 54 07 64 

E-mail: paris@diplobel.fed.be 

www.france.diplomatie.belgium.be 

Aanvraag afspraak Flying Kit 
(kies uw missie) 

□ Nantes □ Lille □ Lyon □ Martinique □ Guadeloupe □ La Réunion 

mailto:flyingkit.paris@diplobel.fed.be

