
 Consulaire diensten 

 

 

TIJDELIJK PASPOORT 

 

Algemene vereisten: 

 

1) Een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier (klik op FORMULIEREN 
onder Snel naar). Bij minderjarigen moet het aanvraagformulier door beide ouders 
ondertekend worden. Kinderen vanaf 6 jaar moeten zelf hun naam of handtekening in het 
overeenkomstige vak zetten. 
 

2) 2 foto's (recent, 35x45 mm, niet-glanzend, mond gesloten, witte achtergrond)*. 

 

3) Betalings-/stortingsbewijs van de bank (klik op TARIEVEN onder Snel naar). 

 

4) Politieaangifte van de diefstal of beëdigde verklaring van verlies. 
 

5) Vluchtgegevens/vertrekdatum. 
 

6) Een kopie van uw Belgische identiteitskaart (met rijksregisternummer) en uw paspoort (indien 
mogelijk met visumgegevens). 
 

* Klik hierop voor meer informatie over de kwaliteit van de foto's: 

 https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016_matrice_nl.pdf  
 https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016_matrice_fr.pdf  

 

Procedure: 

Wij verzoeken u de bovenstaande stukken via e-mail naar manila@diplobel.fed.be te sturen voor een 
eerste controle. Als het dossier volledig is en aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de aanvraag 
tijdelijk geregistreerd en nodigen wij u uit om met de originele documenten en uw foto's naar de 
ambassade in Manila te komen zodat we de procedure kunnen afwerken. Het tijdelijk paspoort wordt 
onmiddellijk uitgereikt. 

U kunt kiezen tussen een geldigheid van 1 maand (kostprijs 10 euro) of van 1 jaar (kostprijs 50 euro). 
Ga naar TARIEVEN voor de huidige consulaire tarieven en betalingsmethodes. Als u met dit tijdelijk 
paspoort wilt rondreizen, wordt u verzocht eerst contact op te nemen met de ambassades van de 
landen waarnaar u wilt reizen om te controleren of ze dit handgeschreven reisdocument wel degelijk 
aanvaarden. 

Voordat u de Filipijnen verlaat, moet u bij de immigratiedienst uw stempel van eerste aankomst of de 
laatste visumextensie laten overzetten naar uw nieuw paspoort. Als u illegaal in het land verblijft, dient 
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u een Emigration Clearance Certificate (ECC) aan te vragen. Vermits de immigratiediensten de enige 
bevoegde overheid zijn, verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met: 

Bureau of Immigration 
Magallanes Drive, Intramuros 

1002 Manila (Filipijnen) 
Telefoon: +63 2 465-2400 
Telefoon: +63 2 524-3769 
Telefoon: +63 2 527-3248 
E-mail: xinfo@immigration.gov.ph 
Website: www.immigration.gov.ph 
FB-pagina: www.facebook.com/officialbureauofimmigration/ 
Openingsuren: van maandag tot vrijdag, van 8 tot 17 u. 

Bel ook best naar Doc-Stop om uw paspoort te blokkeren en u te beschermen tegen diefstal van uw 
identiteit: +32 2 518 2123. 
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