Kan u een voorlopig paspoort om
humanitaire redenen aanvragen bij de
FOD Buitenlandse Zaken?
Deze vragenlijst is geen aanvraagformulier.
Aan de hand van deze lijst kunt u nagaan of u voldoet aan de voorwaarden voor de aanvraag van een
voorlopig paspoort om humanitaire redenen bij de FOD Buitenlandse Zaken. Ze geeft geen garantie op
een positief antwoord van de FOD Buitenlandse Zaken op uw aanvraag.

Ik heb een voorlopig paspoort om humanitaire redenen nodig want
 ik ben Belg

JA / NEEN

 en ik ben geconfronteerd met volgende situatie
 een overlijden / ziekenhuisopname / ongeval

JA / NEEN

 op een zaterdag, zondag of Belgische nationale feestdag

JA / NEEN

 in het buitenland

JA / NEEN

 betreffende een verwant in de eerste graad (echtgenoot/partner,
vader, moeder, kind)

JA / NEEN

 die/dat ik kan aantonen aan de hand van een document (officiële
akte, attest van een ziekenhuis, attest van een
verzekeringsinstelling,…) opgesteld in het weekend of op de officiële
feestdag wanneer de aanvraag voor een voorlopig paspoort ingediend
wordt. Dat document moet opgesteld of vertaald zijn in het FR, NL,
DE, EN of ES.

JA / NEEN

 en mijn vertrek:



 vindt deze zaterdag, zondag of Belgische nationale feestdag plaats

JA / NEEN

 met als bestemming een land dat het voorlopig paspoort erkent en
dat geen visum vereist
(http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenla
nd/reisdocumenten)

JA / NEEN

 en ik kan dat aantonen aan de hand van vliegtuigtickets of een
reservatie

JA / NEEN

en ik beschik niet over geldige reisdocumenten om deze reis
te maken (identiteitskaart, Belgisch paspoort of paspoort van mijn 2de

JA / NEEN

nationaliteit)

Uw antwoord op alle vragen was "JA" ?
Dan kunt u de wachtdienst van de FOD Buitenlandse Zaken contacteren om de afgifte van
een voorlopig paspoort om humanitaire redenen aan te vragen:
 per telefoon op 02/501.81.11
 tussen 8u30 en 20h, op zaterdag, zondag en Belgische nationale feestdagen

Uw antwoord op één of meerdere vragen was "NEEN" ?
U kan geen voorlopig paspoort aanvragen.
Om heel snel een gewoon paspoort te verkrijgen, kan u dat aanvragen via dringende (in uw
gemeente) of superdringende procedure (in uw gemeente of bij het loket aan de
Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel, van maandag tot vrijdag en op zaterdagvoormiddag).

