TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR KINDEREN.
Toestemming ouder(s) / voogd ten behoeve van:
aanvragen Nederlandse IdentiteitsKaart (NIK) voor kinderen jonger dan 12 jaar of
aanvragen Nederlands paspoort voor kinderen jonger dan 18 jaar.
= aankruisen hetgeen van toepassing is

Ondergetekende(n):
Geeft hierbij toestemming tot het aanvragen van een identiteitskaart* / paspoort* van
ondergenoemd(e) kind(eren)
(* = doorhalen hetgeen niet van toepassing is).

Naam kind (eren)

Voorna(a)m(en) voluit

Geboortedatum

1
2
3
4

Toestemminggevende ouder(s) / voogd:
HoedanigHeid:
moeder

Naam:

Voorletters:
Geboortedatum:
(eerste voornaam voluit)

Handtekening*:
(+ kopie legitimatie)

vader

voogd

Datum: ___________
Let op: altijd meenemen bij de aanvraag*
• U dient altijd een geldig legitimatiebewijs (of kopie daarvan) van de ouder(s)/voogd die
toestemming hebben/heeft gegeven mee te nemen (voor verificatie van de handtekening!).

Paspoort en Nederlandse Identiteitskaart zijn:
• Eigendom van de Nederlandse staat; waardevolle documenten dus, waarmee u
zorgvuldig dient om te gaan. U dient ze altijd weer in te leveren bij de gemeente.
• Te gebruiken als officieel legitimatiebewijs en reisdocument.
Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-enidentificatie.
voor toelichting formulier en overige info zie ommezijde
Gemeente Horst aan de Maas: tel. 077-4779777. Openingstijden Unit Burgerzaken:
Maandag van 09.00 tot 20.00 uur. Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Reisdocumenten kunnen alleen door betrokkene zelf worden aangevraagd en worden
opgehaald.
Kinderen kunnen vanaf 12 jaar zelfstandig een Nederlandse Identiteitskaart (NIK)
aanvragen; Is men jonger dan 12 jaar dan dienen beide ouders (als ze beiden het ouderlijk
gezag hebben) wel schriftelijk toestemming te geven. Hetzelfde geldt voor kinderen onder de
18 jaar die een paspoort willen aanvragen.
De eisen gesteld aan pasfoto zijn o.a.:
1. Uitsluitend een kleurenpasfoto is toegestaan van minimaal 400 dpi resolutie, afgedrukt
op hoogwaardig, glad fotopapier, die een goedgelijkend (natuurlijk) beeld van de
aanvrager weergeeft. Uiteraard dient de foto scherp gefotografeerd te zijn en
onbeschadigd. Ook het gebruik van een reproductie (kopie) is niet toegestaan.
Zogenaamde schoolfoto’s zijn niet goed.
2. Het gezicht van de aanvrager dient recht van voren (schouders ook recht), tegen een
egale, lichtgrijze, lichtblauwe of witte achtergrond te zijn gefotografeerd. Men dient
recht in de camera te kijken.
3. De aanvrager dient met een neutrale blik (mond gesloten) op de pasfoto te zijn
afgebeeld.
4. De pasfoto dient 4,5 bij 3,5 cm. (LxB) te zijn. De breedte van het hoofd, gemeten van
ooraanzet tot ooraanzet, dient minimaal 16 mm en maximaal 20 mm van de afbeelding
in beslag te nemen. Lengte van het hoofd, bij kinderen t/m 10 jaar, gemeten van kin tot
kruin, min. 16 mm en max. 30 mm en bij personen vanaf 11 jaar: min. 26 mm en max.
30 mm.
5. Beide ogen dienen duidelijk (volledig) zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met
volledig doorschijnende glazen. Een donkere bril is alleen op aantoonbare medische
gronden toegestaan. Men kan u om een (schriftelijke) doktersverklaring vragen.
6. Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische
oorzaken zich hier tegen verzetten. Dit dient men zelf (schriftelijk) aan te kunnen tonen.
7. Men dient de ooraanzet van de aanvrager op de foto te kunnen bepalen.
8. Er dienen geen reflecties of schaduw zichtbaar te zijn in zowel gezicht als achtergrond.
Overige info:
Kinderen vanaf alle leeftijden hebben een eigen reisdocument nodig als ze naar het
buitenland reizen. Men kan tegelijkertijd in het bezit zijn van zowel een paspoort als een
identiteitskaart.
Wanneer u bij huwelijk of echtscheiding de naam van de echtgeno(o)t(e) wil laten vermelden
of verwijderen, zult u een nieuw reisdocument moeten aanvragen (het is niet verplicht; uw
oude reisdocument blijft geldig). Het is strafbaar om zelf wijzigingen in reisdocumenten aan
te brengen; bovendien wordt uw reisdocument hierdoor ongeldig.
Geldigheid: (voor reisdocumenten aangevraagd vanaf 10 maart 2014)
• Paspoort leeftijd aanvrager vanaf 18 jr.: wereldwijd 10 jaar geldig
• Nederlandse identiteitskaart, leeftijd vanaf 18 jr.: geldig voor 10 jr. in de volgende landen:
Alle EU-landen, Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en
Zwitserland. Informeer bij uw reisorganisatie of bij de ambassade/consulaat van het

betreffende vakantieland voor meer informatie. Voor actuele reisinformatie kunt u ook terecht
op: www.rijksoverheid.nl/themas/reizen-wonen-en-werken-in-het-buitenland. Klik vervolgens
op: Reisadviezen of download de app.
• Alle reisdocumenten leeftijd aanvrager 0 t/m 17 jr.: 5 jaar geldig
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