
VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR TEGEN AFGIFTE VAN EEN REISDOCUMENT. 
 

Ondergetekenden, 

1.     Naam              : 
 

        Voornamen     : 
 

        Adres              : 
 

2.     Naam              : 
 

        Voornamen     : 
 

         Adres             : 
 

 
Verklaart (verklaren) in hoedanigheid van: 
 
0  ouders       0  vader      0  moeder      0  voogd/gezaghouder      0  curator 
 
Geen bezwaar te hebben tegen: 
 

0 De afgifte van een paspoort 
0 De afgifte van een Nederlandse Identiteitskaart 

 
Het document geldt voor de volgende kinderen: 
 

Naam en voornamen:                                                                                      Geboren op: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Plaats en datum:………………………………………………………….. 
 

Handtekening:                                                                                              Handtekening: 

 
 
 
 
 
 

 

Let op: van degenen die het gezag hebben en dit formulier ondertekenen, moet 
een geldig legitimatie (Paspoort, ID-kaart of Rijbewijs) getoond worden (dit mag 
ook een kopie zijn).  
 
 
z.o.z. voor meer informatie.



 
Wat is er nodig bij het aanvragen van een paspoort: 
Meerderjarigen (18 jaar en ouder) 

1. Alle reisdocumenten en/of de reisdocumenten in uw bezit, geldig of verlopen(paspoort, 
Nederlandse identiteitskaart, buitenlands reisdocument); 

2. Eén goedgelijkende kleurenpasfoto recht van voren genomen (geen zelfklevende of 
schoolpasfoto’s); 

3. De verschuldigde leges. 
 
Minderjarigen (tot en met 17 jaar) 
Kinderen moeten ook altijd bij de aanvraag van hun reisdocument aanwezig zijn. 

1. Alle reisdocumenten en/of de reisdocumenten in uw bezit, geldig of verlopen (paspoort, 
Nederlandse identiteitskaart, buitenlands reisdocument); 

2. Eén goedgelijkende kleurenpasfoto recht van voren genomen (geen zelfklevende of 
schoolpasfoto’s); 

3. De verschuldigde leges; 
4. Schriftelijke toestemming van beide ouders c.q. gezaghouders, curator; 
5. Identificatiebewijs van de ouders c.q. gezaghouder(s), curator bijvoorbeeld paspoort, 

rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart. 
 
Wat is er nodig bij het aanvragen van een Nederlandse Identiteitskaart: 
Kinderen moeten ook altijd bij de aanvraag van hun reisdocument aanwezig zijn. 
Voor personen van 12 jaar of ouder 

1. Alle reisdocumenten en/of de reisdocumenten in uw bezit, geldig of verlopen (paspoort, 
Nederlandse identiteitskaart, buitenlands reisdocument); 

2. Eén goedgelijkende kleurenpasfoto recht van voren genomen (geen zelfklevende of 
schoolpasfoto’s!); 

3. De verschuldigde leges. 
Voor personen tot 12 jaar 

1. Alle reisdocumenten en/of de reisdocumenten in uw bezit, geldig of verlopen (paspoort, 
Nederlandse identiteitskaart, buitenlands reisdocument. 

2. Eén goedgelijkende kleurenpasfoto recht van voren genomen (geen zelfklevende of 
schoolpasfoto’s!); 

3. De verschuldigde leges; 
4. Schriftelijke toestemming van beide ouders c.q. gezaghoud(st)er, curator; 
5. Identificatiebewijs van de ouders c.q. gezaghouder(s), curator bijvoorbeeld paspoort, 

rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart.  
 
U dient altijd persoonlijk bij de aanvraag van een nieuw reisdocument aanwezig te zijn. Tevens 
moet u uw reisdocument persoonlijk afhalen. 
 
  

 


