
 

 

 

 

Toestemmingsverklaring voor reisdocumenten 

 
U kunt op twee manieren toestemming geven voor de aanvraag:  

1. U bent beiden persoonlijk aanwezig bij de aanvraag om schriftelijk toestemming te geven. 

Dit dient te gebeuren ten tijde van de aanvraag. U dient een origineel geldig legitimatiebewijs 

te overleggen (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs). 

2. Wanneer het voor u als ouder/gezaghouder niet mogelijk is om persoonlijk aanwezig te zijn 

bij de aanvraag, kunt u toestemming geven door in persoon uw handtekening op het 

toestemmingsformulier te laten legaliseren bij een gemeente. Indien u in het buitenland 

woont, kunt u hiervoor terecht bij een ambassade en/of consulaat. Het toestemmingsformulier 

met gelegaliseerde handtekening dient samen met een goed leesbare kopie van een geldig 

legitimatiebewijs bij de aanvraag te worden overlegd.  

 

Ondergetekende(n): 

Ouder 1/gezaghouder/curator:   Ouder 2/gezaghouder/curator: 

Naam:  ______________________ Naam:  ___________________________ 

Voornamen: ______________________ Voornamen: ___________________________ 

Adres:  ______________________    Adres:  ___________________________ 

Postcode: ______________________ Postcode: ___________________________ 

Woonplaats: ______________________    Woonplaats: ___________________________ 

Telefoonnr: ______________________ Telefoonnr: ___________________________ 

Email:  ______________________ Email:  ___________________________ 

 

Verklaart/verklaren toestemming te geven voor (aankruisen wat van toepassing is): 

O de afgifte van een paspoort aan de minderjarige (<18 jaar) 

O de afgifte van een Nederlandse identiteitskaart aan de minderjarige (<12 jaar) 

 

Gegevens minderjarige(n): 

Naam + Voorletters    Geboortedatum    

_______________________________  _________________________ M/V 

_______________________________  _________________________ M/V 

_______________________________  _________________________ M/V 

_______________________________  _________________________ M/V 

 

En verklaart (mede) belast te zijn met het gezag over de/het hierboven vermelde kind(eren) 

____________________ 

(datum) 

 

 

________________________________  ________________________________ 

(handtekening)     (handtekening) 

 

In te vullen door de gemeente: 

Ouder 1/gezaghouder/curator aanwezig bij de aanvraag:  JA/NEE 

Ouder 2/gezaghouder/curator aanwezig bij de aanvraag:  JA/NEE 

 

Let op! 

Kinderen dienen bij de aanvraag aanwezig te zijn om de identiteit vast te kunnen stellen. Dit 

geldt ook bij het ophalen van het aangevraagde document. 
Persoonlijke toestemming van beide ouders is alleen nodig als beide ouders ouderlijk gezag hebben. Heeft een van beide ouders niet het 

gezag over het kind, dan hoeft hij of zij ook geen toestemming te geven. 
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