TOESTEMMING AFGIFTE REISDOCUMENT AAN MINDERJARIGE
Op de achterzijde van deze pagina vindt u een formulier dat ingevuld dient te worden om toestemming te
verlenen voor de afgifte van een reisdocument aan een minderjarige. Lees onderstaande goed door om de
aanvraag soepel te laten verlopen.
U kunt deze toestemmingsverklaring ook digitaal regelen via een online formulier dat u vindt op onze
website eijsden-margraten.nl, dan ondertekent u via DigiD. Zoek op onze website naar
“toestemmingsverklaring”, daar vindt u meer informatie.

Wanneer is dit formulier nodig?
Dit is alleen nodig bij de aanvraag van
•
•

een paspoort voor een minderjarige (tot 18 jaar);
een Nederlandse Identiteitskaart voor een kind tot 12 jaar.

Wie moet het formulier invullen?
•
•
•

Alle wettelijke vertegenwoordigers van het kind.
Alle wettelijke vertegenwoordigers moeten het formulier ook ondertekenen.
Alle handtekeningen worden bij de aanvraag gecontroleerd met de handtekeningen van de
vertegenwoordigers op hun paspoort of identiteitskaart.

Wat moet ik allemaal meenemen?
1. Dit formulier, ingevuld door alle ouders / voogden / wettelijke vertegenwoordigers.
2. Een kopie van het identiteitsdocument van alle wettelijke vertegenwoordigers. Indien er dus
meerdere ouders en/of voogden zijn, moet van allemaal een (kopie) van het identiteitsdocument worden
meegenomen.
3. Als het kind al een identiteitskaart en/of paspoort in bezit heeft moet dit worden meegenomen.
4. Een recente pasfoto van het kind van goede kwaliteit, recht van voren gemaakt tegen een lichte
achtergrond. Schoolfoto’s voldoen meestal niet. Deze foto mag niet ouder zijn dan een half jaar.

Waar moet ik nog rekening mee houden?
Paspoorten en identiteitskaarten worden op een centrale plaats in Nederland gemaakt. U krijgt het nieuwe
reisdocument dan ook niet direct bij de aanvraag mee.

TOESTEMMING AFGIFTE REISDOCUMENT AAN MINDERJARIGE
Aanvrager/minderjarige
Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Wettelijk vertegenwoordigers
Achternaam ouder of
voogd 1:
Voornamen:
Achternaam ouder of
voogd 2:
Voornamen:
Lengte van het kind:
Verklaren / verklaart hierbij geen bezwaar te hebben tegen afgifte van een (aankruisen wat van toepassing is):




Nederlandse identiteitskaart
Paspoort

Handtekening(en) wettelijk vertegenwoordiger(s)
Plaats:
Datum:
Handtekening ouder of voogd 1

Handtekening ouder of voogd 2

Deze moeten overeenkomen met de handtekening op het te overleggen (kopie) legitimatiebewijs.

