Toestemming voor de afgifte van een:

❑ paspoort
❑ Nederlandse identiteitskaart

Ondergetekende(n),
(geslachts)naam :
voorna(a)m(en) :
geboortedatum :

handtekening :
en

(geslachts)naam :
voorna(a)m(en) :
geboortedatum :

handtekening :

❑ verklaart als vader van de minderjarige
❑ verklaart als moeder van de minderjarige
❑ verklaren als ouders van de minderjarige
geen bezwaar tegen de afgifte van een reisdocument te hebben, bestemd voor:

(geslachts)naam :
voorna(a)m(en) :
geboortedatum :
geboorteplaats :
lengte kind :

LET OP: de kinderen moeten bij het aanvragen en ophalen zelf aanwezig zijn!
Bij de aanvraag moeten zij het volgende meenemen:
•

Een goedgelijkende pasfoto recht in het gezicht genomen, schoolfoto’s voldoen vaak niet aan deze voorwaarden, meer informatie
hierover vindt u op: www.alphenaandenrijn.nl);

•

Alle reisdocumenten die nog in uw bezit zijn, ook al is de geldigheidsdatum verlopen!;

•

Een toestemmingsformulier van de ouder(s)/gezaghouder(s) (ingevuld en ondertekend);

•

Identiteitsbewijs (of fotokopie daarvan) van de ouders/gezaghouders.

Minderjarigen en een eigen paspoort / identiteitskaart
Voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart hebben kinderen tot 12 jaar
toestemming nodig van hun ouders/gezaghouders. Voor het aanvragen van een paspoort
hebben kinderen tot 18 jaar toestemming nodig van hun ouders/gezaghouders.
LET OP: de kinderen moeten bij het aanvragen en ophalen zelf aanwezig zijn!
Bij de aanvraag moeten zij het volgende meenemen:
• Een goedgelijkende pasfoto recht in het gezicht genomen, schoolfoto’s voldoen vaak niet
aan deze voorwaarden, meer informatie hierover vindt u op: www.alphenaandenrijn.nl);
• Alle reisdocumenten die nog in uw bezit zijn, ook al is de geldigheidsdatum verlopen!;
• Een toestemmingsformulier van de ouder(s)/gezaghouder(s) (ingevuld en ondertekend);
• Identiteitsbewijs (of fotokopie daarvan) van de ouders/gezaghouders.
Wie moet er toestemming geven?
Kinderen staan altijd onder gezag van een meerderjarige. Meestal gaat het om één of beide
ouders. Maar wat als de ouders ongehuwd zijn of gescheiden? In de onderstaande toelichting
kunt u bepalen wie toestemming moet geven bij het aanvragen van een paspoort of
identiteitskaart voor uw kind.
•
•
•

Als een kind tijdens het huwelijk is geboren hebben beide ouders automatisch het ouderlijke
gezag.
Na een echtscheiding houden beide ouders meestal het gezag tenzij de rechter anders heeft
beslist.
Als een kind is erkend en het gezamenlijk gezag is niet bij het kantongerecht aangevraagd
dan berust het ouderlijk gezag alleen bij de moeder.

Wilt u het gezamenlijk gezag aanvragen? Informatie en aanvraagformulieren vindt u op de
website www.rechtspraak.nl.
Als u pleeg- of opvangkinderen heeft adviseren wij u eerst contact met ons op te nemen. Wij
kunnen dan met u bepalen wie er toestemming moet geven.
Heeft u nog vragen? Belt u dan gerust met de unit burgerzaken via telefoonnummer 14 0172.
Wij helpen u graag.
Onze openingstijden zijn:
Op afspraak
Maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
vrijdagavond

13.00–16.30 uur
09.00-16.30 uur
09.00-16.30 uur
09.00-16.30 uur
09.00-16.30 uur
16.30-20.00 uur

