iinvullen
Toestemming voor reisdocumenten
Inwonerszaken

Naam

Klant Contact Centrum

Geboren op

te

Telefoon 14038

Adres
Postcode woonplaats
verklaart hierbij toestemming te geven voor (aankruisen wat van toepassing is)
de afgifte van een paspoort aan een minderjarige (< 18 jaar)
de afgifte van een Nederlandse identiteitskaart aan een minderjarige (< 12 jaar)
voor de/het volgende kind(eren)
Naam + voorletter(s)

Geboortedatum

M/V
m

v

m

v

m

v

m

v

m

v

(Geeft u toestemming voor meer kinderen? Ga dan verder op de achterkant van dit formulier)
en verklaart dat hij/zij het gezag heeft over de kinderen die hierboven vermeld staan.
(Datum)

(handtekening ouder 1)

(handtekening ouder 2)

Let op!
Kinderen moeten meekomen naar de aanvraag om de identiteit te bepalen.
Dit moet u meenemen
De aanvrager moet bij de aanvraag van een paspoort of ID-kaart voor een minderjarige meenemen naar de afspraak:
• dit toestemmingsformulier, ingevuld en ondertekend door de ouder(s) die toestemming geeft/geven.
• een origineel (of goed leesbare kopie van een) geldig paspoort, Nederlandse ID-kaart of rijbewijs van de ouder(s) die
toestemming geeft/geven.
Gezag
Een kind kan alleen een reisdocument krijgen als er toestemming is. Die toestemming geeft de persoon die gezag heeft over het kind. Als
allebei de ouders of voogden gezag over het kind hebben, moeten ze ook allebei toestemming geven. Als geen van de ouders het gezag
heeft, kan een derde partij het gezag hebben. Bijvoorbeeld een adoptieouder of instelling voor jeugd- en gezinszorg. De instelling wijst dan
een paar personen aan om toestemming te geven. Deze regels gelden ook voor kinderen die onder toezicht zijn gesteld van
de kinderrechter.
In de praktijk:
• Getrouwd: Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming.
• Gescheiden: Heeft één van de ouders het gezag, dan geeft deze ouder toestemming. Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide
ouders toestemming.
• Ongehuwd samenwonend: Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming. Heeft één van de ouders het 		
gezag, dan geeft deze ouder toestemming.
Curatele
Bij een onder curatele gestelde aanvrager geeft de curator toestemming. Dit is niet nodig bij een eigen identiteitskaart vanaf 12 jaar.

