Acceptatiecriteria voor de pasfoto
in paspoorten:

3.

De foto is bedoeld ter identificatie van de
aanvrager.
Daarom moet bij het indienen van een
aanvraag voor een paspoort een pasfoto
in kleur worden ingeleverd die een goedgelijkend beeld van de aanvrager geeft. De
foto dient aan alle onderstaande eisen te
voldoen, tenzij de uitzonderingsbepalingen uit de Paspoortuitvoeringsregelingen
van toepassing zijn. Wij benadrukken dat
de aanvrager verantwoordelijk is als achteraf blijkt dat haar/zijn foto niet voldeed
aan de eisen.
1.

2.

4.

5.

HOUDING
•

Hoofd recht naar voren

•

Ogen op een horizontale lijn

•

Hoofd niet gekanteld

•

Schouders recht

•

Geen zichtbare ondersteuning

•

Neutrale blik

•

Ogen volledig zichtbaar

•

Recht in de camera kijken

•

Mond gesloten

BELICHTING
•

Gelijkmatig

•

In kleur

•

•

Natuurlijke weergave

Geen schaduw in gezicht en achtergrond

•

Scherp gefotografeerd

•

Geen reflectie in het gezicht

•

Onbeschadigd

•

Geen reproductie (kopie)

•

Afgedrukt op hoogwaardig,
glad fotopapier

•

Ogen volledig zichtbaar

•

Volledig doorschijnende glazen

•

Minimaal 400 dpi resolutie

•

Geen reflectie in brillenglazen

•

Geen schaduw

BRIL

ACHTERGROND
•

Lichtgrijs

•

Egaal

•

Gelijkmatig uitgelicht

•

Voldoende contrast tussen
hoofd en achtergrond

7.

POSITIONERING
• Hoofd gecentreerd

9.

MAATVOERING VANAF 11 JAAR
• Formaat pasfoto 35 mm x 45 mm
(bxh)
• Breedte: van ooraanzet tot ooraanzet minimaal 16 mm en maximaal
20 mm
• Lengte: van kin tot kruin minimaal
26 mm en maximaal 30 mm

10.

MAATVOERING TOT EN MET 10
JAAR
• Formaat pasfoto 35 mm x 45 mm
(bxh)
• Breedte: van ooraanzet tot ooraanzet minimaal 16 mm en maximaal
20 mm
• Lengte: van kin tot kruin minimaal
19 mm en maximaal 30 mm

UITDRUKKING

FOTOKWALITEIT

6.

8.

WEERGAVE GEZICHT
•

Hoofd onbedekt, tenzij de aanvrager heeft aangetoond dat een geldige uitzonderingsgrond bestaat

•

Gezicht volledig zichtbaar

•

Ooraanzet kunnen bepalen

•

Geen verstoringen door reflectie

De prijs van een normaal paspoort is naf. 140.00 en van een
zakenpaspoort is naf. 165.00
Attentie:
Indien het paspoort wordt gemaakt en
achteraf blijkt dat wegens het niet voldoen aan één of meer van bovengenoemde eisen van de pasfoto het gezicht niet (naar behoren) op de chip
kan worden opgenomen, kan de aanvrager binnen 1 week na uitreiking van
het paspoort een nieuwe aanvraag
indienen voor naf. 48.70 voor een normaal paspoort en naf. 58.85 voor een
zakenpaspoort.

Checklist voor paspoortaanvragen:

PASPOORT

1. Antillaanse/Europese Nederlanders:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Pasfoto
Identiteitskaart (indien ouder dan 12
jaar)
Oud paspoort
Geboorte akte (bij eerste aanvraag)
Paspoort of identiteitskaart ouders
(bij aanvraag minderjarige)
Procesverbaal (bij vermissing),
paspoort wordt naf. 250,Beschikking voogdijschap ( niet ouder
dan 12 maanden, indien nodig)
Verklaring toestemming ouders
(indien nodig)

2. Genaturaliseerde Nederlanders:
•
•
•
•
•

Koninkrijkbesluit met stempels van de
Vreemdelingendienst
Pasfoto
Geboorte akte
Identiteitskaart
Geldig paspoort

Het paspoort kan na twee (2) weken worden uitgereikt aan de
aanvrager. Wij zijn niet verantwoordelijk als het paspoort niet
op de aangegeven datum aankomt.
Paspoortaanvragen dienen persoonlijk ingediend te worden. Bij
aanvraag van een minderjarige
moeten beide ouders aanwezig
zijn.
Indien het paspoort niet binnen 3
maanden na aanvraagdatum
wordt afgehaald, zal het vernietigd worden.
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Openingstijden:
08.00-11.45 uur
13.30-16.45 uur
Dinsdag:
13.30-16.45 uur
Paspoort:
08.00-11:30 uur
13.30-15.30 uur
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