NIEUWE PASPOORTEN - BELANGRIJKE INFORMATIE
Vanaf 9 maart 2014 worden Nederlandse paspoorten voor volwassenen 10 jaar geldig.
Voor personen jonger dan 18 jaar behouden deze documenten de geldigheidsduur van vijf
jaar.
Nieuwe tarieven voor reisdocumenten zullen ook ingaan op dezelfde datum:
Regulier of zakenpaspoort (geldigheid 10 jaar, volwassenen): €131.11
Regulier of zakenpaspoort (geldigheid 5 jaar, minderjarige): €115,20
Noodpaspoort / Laissez Passer: € 46.61
Dubbele/meervoudige nationaliteit?
Als u het paspoort met de geldigheid van 10 jaar laat verlopen kunt u het
Nederlanderschap verliezen (artikel 15.1.c RWN) indien het volgende op u van toepassing is:
u bent op de datum van de verstrekking van dit paspoort meerderjarig en
u bezit naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit en
u heeft hoofdverblijf buiten Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de
gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is.
U kunt dit voorkomen door:
een nieuw paspoort verstrekt te krijgen vóórdat dit paspoort ongeldig wordt of
een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap verstrekt te krijgen vóórdat
dit paspoort ongeldig wordt of
vóórdat dit paspoort ongeldig wordt één jaar of langer hoofdverblijf te hebben in
Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten heeft, dan wel in de gebieden waarop het
Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is.
*************************
NEW PASSPORT – IMPORTANT INFORMATION
Starting 9 March 2014 Dutch passports for adults will be issued with 10 year validity. For
those younger than 18 years, the validity of the passport remains 5 years.
New chancellery fees will also be effective on 9 March 2014.
Regular or business passport (validity 10 years, adult) : €131.11
Regular or business passport (validity 5 years, minors) : €115.20
Emergency passport / Laissez Passer : € 46.61
Double/multiple nationality?
You may lose your Dutch nationality (article 15.1.c RWN) if you let a passport with 10 year
validity expire and the following is applicable:
- at the time of issuing of this passport you are of age (18 years or older) and
- besides the Dutch nationality you possess another nationality and
- you are not living within the Netherlands, Aruba, Curaçao or Sint Maarten, nor in one
of the countries of the European Union.
You may prevent this from happening by:
- having a new passport issued before the expiry date of this passport or
- obtaining a so-called ‘Statement of Possession of Dutch nationality’ before the expiry
date of this passport or
- living within the Netherlands, Aruba, Curaçao or Sint Maarten, or in one of the
countries of the European Union for at least one (1) year before the expiry date of
this passport.

