
Toestemmingsverklaring Reisdocument 

Ondergetekende, 

Ouder 1 

Naam en voorletters

Ouder 2 

Naam en voorletters 

Voogd/curator 

Naam en voorletters

geeft (geven) hierbij toestemming voor de aanvraag van een reisdocument bestemd voor: 

Naam minderjarige 

Voornamen     

Geboortedatum     

Geslacht     M  V 

Lengte     

Paspoort (voor minderjarigen onder de 18 jaar) 

Nederlandse Identiteitskaart (voor minderjarigen onder de 12 jaar) 

Plaats Datum  

Handtekening ouder 1 

Handtekening ouder 2     

Handtekening Gezaghouder (voogd/curator)     



 
   
 

  
 

  
 

   
 

  

Aanvullende informatie 
• Het kind moet persoonlijk bij de aanvraag aanwezig zijn. 
• Bij de aanvraag één pasfoto overleggen, recht van voren genomen, met een licht egale 

achtergrond (schoolfoto's voldoen niet aan de gestelde eisen). Er is mogelijkheid om de foto te 
laten maken bij de fotograaf in het Stadshuis. Houdt u er dan wel rekening mee om 10 minuten 
eerder naar uw afspraak te komen zodat er voldoende tijd is om de foto te laten maken. 

• Bij deze toestemming moet een geldig legitimatiebewijs, paspoort of identiteitskaart van 
degene(n) die toestemming geeft (geven) worden getoond. 

• Als het kind al over een ander reisdocument beschikt, moet dit reisdocument worden 
meegenomen. 

• Direct bij de aanvraag moet de daarvoor verschuldigde leges worden betaald. 
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Toegankelijkheidsrapport
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		Bedrijf: 

		




[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]
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Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.
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