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Toestemming voor de aanvraag van een reisdocument
De door u verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens uitsluitend
gebruikt voor het behandelen van deze aanvraag
 Voor de aanvraag van een paspoort dient een ieder tot 18 jaar schriftelijk toestemming te hebben van zijn/haar
gezaghebber(s). Bijna altijd zijn dat beide ouders. Soms kan het maar één ouder zijn, en heel af en toe iemand anders. Bij
twijfel over wie het gezag heeft, neem s.v.p. contact op met team BRP.
Er moet van de gezaghebber(s) altijd een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd.
Het paspoort heeft hierbij de voorkeur.

 Voor de aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart dient ieder kind tot 12 jaar schriftelijk toestemming te hebben van
zijn/haar gezaghebber(s). Bijna altijd zijn dat beide ouders. Soms kan het maar één ouder zijn, en heel af en toe iemand
anders. Ook hierbij geldt: bij twijfel neem contact op met het klant contact centrum van de gemeente Venray.
Er moet van de gezaghebber(s) altijd een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd.

 Je mag zowel een paspoort als een Nederlandse Identiteitskaart hebben.
 Indien uw kind al in bezit is van een reisdocument, dit document ook meenemen bij de aanvraag.
 Denk aan de pasfoto. Dit moet een recente kleurenpasfoto van goede kwaliteit zijn. De pasfoto moet o.a. recht van voren
tegen een lichtgrijze achtergrond zijn gefotografeerd. De fotografen zijn op de hoogte van alle andere eisen waaraan een
pasfoto moet voldoen. Kijk voor meer informatie over de eisen aan de pasfoto op www.paspoortinformatie.nl.






Een paspoort voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig .
Een paspoort onder de 18 jaar is 5 jaar geldig.
Ook voor een Nederlandse Identiteitskaart is de geldigheid 10 jaar voor personen van 18 jaar en ouder.
Een Nederlandse Identiteitskaart onder de 18 jaar is 5 jaar geldig.

1. Gegevens toestemminggever
Naam invullen van persoon / personen die toestemming moet(en) geven

Ouder 1

Handtekening

Ouder 2

Handtekening

Ander

Handtekening

Verklaart/verklaren geen bezwaar te hebben tegen de afgifte van een (aankruisen wat van toepassing is)
Paspoort
Nederlandse Identiteitskaart

2. Gegevens kind
Naam

Voornaam

Geboortedatum

Lengte kind in cm

1.
2.
3.
4.

Pagina 1 van 1

