
Toestemmingsverklaring 
paspoort of identiteitskaart kind

*) Deze velden verplicht invullen.

Met deze verklaring geeft u toestemming voor 

een paspoort of identiteitskaart voor uw kind. 

Goed om te weten:  
• Voor de aanvraag van een reisdocument voor een kind, moeten beide ouders tekenen, dan wel de persoon / instantie 

die het gezag heeft (origineel identiteitsbewijs meenemen), let op het document moet met pen ondertekend worden; 
• Als het kind een eigen reisdocument krijgt, moet het kind bij de aanvraag en het ophalen meekomen; 
• Voor de aanvraag van een eigen reisdocument moet een recente (< 6 maanden) pasfoto (geen schoolfoto) van het 

kind worden ingeleverd;
• Als 1 van de ouders niet aanwezig is / kan zijn bij de afspraak, kan deze toestemming verlenen door ondertekenen 

van dit formulier:
o Voeg een kopie identiteitsbewijs van de afwezige ouder / gezaghebber toe;
o Op de kopie zet de afwezige ouder / gezaghebber een originele handtekening en de datum waarop de  
 kopie is gemaakt;
o Is het niet mogelijk om het document met pen te ondertekenen? Laat de handtekening dan legaliseren door een  
 officiële instantie (notaris / gemeente / ambassade).

• Is de gezinssituatie veranderd tussen moment van ondertekenen en het moment van aanvragen? Dan is een nieuwe 
toestemmingsverklaring nodig;

• Als 1 of beide ouders geen toestemming geeft/geven, dan is er vervangende toestemming nodig van de kinderrechter 
om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen;

• Per document moet er een formulier worden ingevuld, indien beide producten worden aangekruist is het formulier 
ongeldig;

• Heeft u nog vragen over het formulier, of is iets onduidelijk? Neem dan contact op met 140182. 

280792

Bezoekadres:
Huis van de Stad
Burgemeester Jamesplein 1, Gouda
Correspondentieadres:
Postbus 1086, 2800 BB Gouda

telefoon 14 0182
e-mail gemeente@gouda.nl

Invullen op de computer of met blauwe pen in 
blokletters; met pen ondertekend inleveren.

1. Gegevens ouders:

Ouder / Voogd 1

Achternaam*:

Voorna(a)m(en)*:

Geboortedatum*:

Telefoonnummer*:

Ouder / Voogd 2

Achternaam*:

Voorna(a)m(en)*:

Geboortedatum*:

Telefoonnummer*:
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4. Ondertekening:

 Ouder / Voogd 1 

 Plaats*:         Datum*:

 Voorletters en achternaam 

 Handtekening*:  

 

 Ouder / Voogd 2

 Plaats*:         Datum*:

 Voorletters en achternaam 

 Handtekening*:  

2. Toestemming:

 Bovenstaanden verklaren hierbij geen bezwaar te hebben voor het aanvragen van het volgende document voor het kind   

 hieronder vermeld (slechts 1 product aan kruisen):

 Identiteitskaart (toestemming vereist tot 12 jaar)

 Paspoort (toestemming vereist tot 18 jaar)

3. Gegevens kind:

Achternaam*:

Voorna(a)m(en)*:

Geboortedatum*:
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