Verklaring van toestemming aanvraag reisdocument
In verband met de aanvraag van een reisdocument. Bij mij/ons bestaat geen bezwaar
tegen dat,
Naam




Voornamen

Geboren op/te

In het bezit wordt gesteld van een paspoort.
In het bezit wordt gesteld van een Nederlandse identiteitskaart.

Hoedanigheid

handtekening



vader

naam

_____

___



moeder

naam

_____

___



voogd

naam

_____

___



curator

naam

_____

___

LET OP: Bij inlevering van dit formulier altijd een legitimatiebewijs meenemen van
degene die een handtekening heeft geplaatst.
*Indien geen van deze documenten kunnen worden overgelegd en er ook geen
legalisatie elders heeft plaatsgevonden, dient de toestemming in persoon aan het
loket te worden gegeven.
________(Plaats)

a.
b.
c.
d.
e.

_____________________ (Datum)

De vereiste toestemming moet schriftelijk worden gegeven door:
beide ouders, indien zij samen het ouderlijk gezag uitoefenen.
de vader, indien hij alleen met het ouderlijk gezag is belast.
de moeder, indien zij alleen met het ouderlijk gezag is belast.
de voogd, indien nòch de vader nòch de moeder het wettelijk gezag uitoefent.
Door de curator bij curatele.

Paraaf ambtenaar
Dagtekening

:
:

Toelichting
Ingevolge de bepalingen in de Paspoortwet/PUN2001 dient degene die met gezag is
belast over een minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) toestemming te geven dat de
minderjarige in het bezit wordt gesteld van een reisdocument.
Indien een meerderjarige onder curatele staat dan dient de curator toestemming te
geven voor het aanvragen van een paspoort.
Gezag
Wie is belast met het gezag?
Tijdens het huwelijk (en ook meestal na echtscheiding) hebben beide ouders het
ouderlijk gezag.
Een ongehuwde moeder is van rechtswege belast met het ouderlijk gezag; indien het
kind is erkend en beide ouders via de rechtbank het gezamenlijk ouderlijk gezag hebben
aangevraagd en gekregen dan zijn beide ouders belast met het gezag.
Ook een derde of derden (dus niet de vader en/of de moeder) kan/kunnen belast zijn
met het gezag. Bij minderjarigen ( onder de 18 jaar) is/zijn dit de voogd/voogden en bij
meerderjarigen de curator.
Paspoort
Een minderjarige heeft tot de leeftijd van 18 jaar toestemming nodig van de
gezaghouder(s). Hij/zij mag tevens gelijktijdig in het bezit zijn van een Nederlands
identiteitskaart.
Nederlands identiteitskaart
Een minderjarige heeft tot de leeftijd van 12 jaar toestemming nodig van de
gezaghouder(s). Hij/zij mag tevens gelijktijdig in het bezit zijn van een paspoort.
LET OP: Een onder curatele gestelde persoon heeft geen toestemming nodig van de
curator voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart.

