
 

 

 

 
 

 
VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR TEGEN AFGIFTE REISDOCUMENT 
 
De ondergetekende(n) 

 
Naam en voorletters :  .............................................................................................  
 
Geboortedatum  :  .............................................................................................  
 
Adres    :  .............................................................................................  
 

 
 
Naam en voorletters :  .............................................................................................  
 
Geboortedatum  :  .............................................................................................  

 
Adres    :  .............................................................................................  

 
 
 
Respectievelijk  : ouders/vader/moeder/voogd/voogdes van: 
 
 

Naam en voornamen kind(eren)   Geboortedatum                      Lengte  
 
1.  ...............................................................................................................................  
 
2.  ...............................................................................................................................  
 
3.  ...............................................................................................................................  

 

4.  ...............................................................................................................................  
 
 
geeft/geven hierbij toestemming tot: 
 
 

[ ] afgifte van een Nationaal paspoort; 
[ ] afgifte van een Nederlandse identiteitskaart. 
 
 
Plaats en datum :  ......................................................................................................  
 

 
Handtekening Ouder 1:       Handtekening Ouder 2: 
 
 
 .......................................   .............................................  

 
 

 
 
AANVRAAGPROCEDURE REISDOCUMENTEN: 
Zie ommezijde  
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AANVRAAGPROCEDURE REISDOCUMENTEN   
 

Dit dient u PERSOONLIJK te komen doen. Dit geldt ook voor uw kinderen, ongeacht hun leeftijd. 
 
Afdeling burgerzaken werkt zowel voor het aanvragen als voor het ophalen van een reisdocument 
uitsluitend op afspraak. U kunt via de website www.ouder-amstel.nl een afspraak inplannen of tele-

fonisch bij het Klantcontact Center telefoonnummer 020-496 21 21.  
U kunt na 1 week het nieuwe reisdocument persoonlijk weer ophalen.  
 
Welke stukken moet u overleggen bij een aanvraag van een reisdocument? 
 
1. Oude reisdocument(en) 
Alle in uw bezit zijnde documenten (paspoort / identiteitskaart), zowel Nederlandse als 

buitenlandse documenten. 
 
2. Aanvraag reisdocument minderjarigen 
Indien het de aanvraag betreft voor een paspoort is schriftelijke toestemming van BEIDE ouders 
nodig, incl. kopie geldig legitimatiebewijs. 

Als de ouders gescheiden zijn of er is sprake van een eenoudergezin en er is (van rechtswege) 
voorzien in het gezag dan is alleen toestemming nodig van degene die het gezag heeft. 

Indien het de aanvraag voor een Nederlandse Identiteitskaart betreft van een persoon jonger dan 
12 jaar, is eveneens toestemming vereist. 
Kom(en)t de ouders/gezaghouder(s) mee dan kunnen/kan zij/hij de toestemming geven op het 
aanvraagformulier. De ouders/gezaghouder(s) moet(en) zich kunnen legitimeren. 
Kom(en)t zij/hij niet mee dan moet gecontroleerd kunnen worden of de geplaatste handteke-
ning(en) van de juiste perso(o)n(en) is/zijn (kopie legitimatiebewijs overleggen). 

 
3.  Pasfoto  
Een pasfoto in kleur niet ouder dan 6 maanden die een duidelijk en goed gelijkend beeld van de 
aanvrager geeft. Het gebruik van reproducties, een schoolfoto of eerder gebruikte foto is niet toe-
gestaan. Het gezicht van de aanvrager dient recht van voren, tegen een licht grijze, egale achter-
grond te zijn gefotografeerd. Beide ogen en de oor aanzet  dienen zichtbaar te zijn en de mond ge-
sloten. Voor een volledig overzicht van de eisen van de pasfoto’s verwijzen wij u naar de website 

www.paspoortinformatie.nl. 

 
4. Kosten reisdocumenten 

(zaken-) Paspoort t/m 17 jaar € 57,30 5 jaar geldig 

(zaken-) Paspoort vanaf 18 jaar € 75,80 10 jaar geldig 

Vreemdelingenpaspoort (ongeacht leeftijd) € 57,30 Maximaal 5 jaar geldig 

Vluchtelingenpaspoort (ongeacht leeftijd) € 57,30 Maximaal 5 jaar geldig 

Identiteitskaart t/m 17 jaar € 36,95 5 jaar geldig 

Identiteitskaart vanaf 18 jaar € 68,50 10 jaar geldig 

 
5. Spoedaanvragen 
De aanvrager kan verzoeken om een versnelde aanvraag van het reisdocument. In dit geval wor-

den er € 51,60 EXTRA kosten berekend voor het reisdocument. Dit kan dan in principe de eerstvol-
gende werkdag worden opgehaald. 
 
6. Vermissing reisdocument 
Als uw Nederlandse rijbewijs, paspoort of identiteitskaart verloren is, kunt u dit direct melden bij 

uw woongemeente en hoeft er geen aangifte bij de politie te worden gedaan. Dit geldt ook als uw 
document wordt vermist vanwege diefstal. Bij de gemeente vult u een vermissingsformulier in. Na-

dat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen. Neem wel uw even-
tuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee. Bij 
diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om toch ook aangifte van dit 
misdrijf te doen bij de politie. 
 
7. eNIK 

Uw Nederlandse Identiteitskaart (NIK) heeft een nieuwe functie. U kunt ermee inloggen. Binnen 5 
werkdagen na ontvangst van de NIK ontvangt u een brief met uitleg van DigiD. Meer informatie 
vindt u op www.digid.nl. Tevens wordt bij de aanvraag van een identiteitskaart vanaf 12 jaar vin-
gerafdrukken afgenomen.  
 
 
Ouder-Amstel, 01-01-2022 

http://www.ouder-amstel.nl/
http://www.paspoortinformatie.nl/
http://www.digid.nl/

