
Postadres: Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht 

Bezoekadres: Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht 

Telefoonnummer: 0297-291616 

Website: www.derondevenen.nl

Toestemmingsverklaring reisdocument 2023 
Datum ontvangen: 

Paraaf medewerker: 

Registratienummer: 

Toelichting aanvraagformulier reisdocument 
Met deze toestemmingsverklaring geeft u toestemming voor het aanvragen voor een identiteitskaart 

door kinderen tot 12 jaar oud. Of toestemming voor een paspoortaanvraag tot 18 jaar oud. Vul deze 

verklaring volledig ingevuld en ondertekend in. 
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Wat zijn de voorwaarden? 
• De aanvrager dient het reisdocument persoonlijk aan te vragen, is het een aanvraag voor een

minderjarig kind dient dit kind aanwezig te zijn bij de aanvraag;

• Een geldig identiteitsbewijs tonen;

• Alle in uw bezit zijnde reisdocumenten moeten worden meegenomen. Dit geldt ook als de

documenten niet meer geldig zijn en is inclusief eventuele buitenlandse reisdocumenten;

• De leges(kosten) moeten bij de aanvraag worden voldaan;

• Normaal gesproken is het reisdocument na 5 werkdagen klaar en kan de aanvrager ervoor kiezen

om het document te laten bezorgen, zie mijnafspraak.nl. Bij afhalen moet de aanvrager het

document persoonlijk komen afhalen.

Wanneer is toestemming van ouders of gezag houder nodig? 

• Bij aanvraag van een paspoort als de aanvrager jonger is dan 18 jaar;

• Bij aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart als de aanvrager jonger is dan 12 jaar;

• Bij aanvraag van een reisdocument indien de aanvrager onder curatele staat.

De identiteitsbewijzen van de ouders of gezag houders moeten bij aanvraag worden getoond i.v.m. 

legalisatie van de handtekeningen. 

Welke toestemming van ouders is er nodig? 

Getrouwd  

Beide ouders hebben het gezag dus dan geven beide ouders toestemming. 

Ongehuwd samenwonend of gescheiden  

Heeft één van de ouders het gezag, dan geeft deze ouder toestemming. Hebben beide ouders het gezag, 

dan geven beide ouders toestemming. 
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Kosten 
Reisdocumenten, kosten 2023 

Soort document Kosten 

Nederlands paspoort vanaf 18 jaar € 77,85 

Nederlands paspoort t/m 17 jaar € 58,85

Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar € 70,35 

Nederlandse identiteitskaart t/m 17 jaar € 37,95 

€ 58,85 

Spoedaanvragen, kosten 2023 

Soort document Kosten 

Spoedaanvraag paspoort vanaf 18 jaar € 130,85 

Spoedaanvraag paspoort t/m 17 jaar € 111,85 

€ 123,35 

Nederlandse identiteitskaart t/m 17 jaar spoed € 90,95 

Vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort spoed € 111,85 

Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar spoed 

Bezorgkosten reisdocumenten op ieder adres in Nederland (uitgezonderd de eilanden) 

U dient deze kosten te betalen aan de bezorger van de bezorgdienst AMP. 

Soort document Kosten 

Bezorgen van één document € 5,20 

Bezorgen van meerdere documenten op 

hetzelfde adres 

€ 9,95 
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Wat moet u doen? 
• U vult het formulier in.

• U ondertekent dit toestemmingsformulier.

• U maakt een afspraak via derondevenen.nl/afspraak of door te bellen met 0297 29 1616.

• U neemt het ondertekende toestemmingsformulier en een kopie van uw identiteitskaart mee naar

de afspraak.

• U neemt een pasfoto mee voor elk van de reisdocumenten die u aanvraagt.

• U neemt eventueel overige documenten mee, zie voorwaarden.

• U haalt het document later persoonlijk af.

Overige informatie 
Voor een volledig overzicht van de eisen voor pasfoto’s verwijzen wij u naar de website rijksoverheid.nl. 

Bij verlies of diefstal van ID-kaart of Nederlands paspoort maakt de gemeente een vermissingsverklaring 

op. Deze vermissingsverklaring vervangt het proces verbaal die tot voorheen door de politie werd 

opgemaakt. 

Een spoedaanvraag is in sommige gevallen bij vermissing / diefstal niet mogelijk. 
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1. Gegevens eerste kind

Achternaam kind: 

Voornaam kind: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

2. Gegevens tweede kind (optioneel)

Achternaam kind: 

Voornaam kind: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 
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3. Gegevens derde kind (optioneel)

Achternaam kind: 

Voornaam kind: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

4. Gegevens vierde kind (optioneel)

Achternaam kind: 

Voornaam kind: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 
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5. Woonadres kinderen

Straat: 

Huisnummer: 

Postcode: 

Woonplaats: 

6. Verklaring en ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart / verklaren hierbij geen bezwaar te hebben tegen: 

de afgifte van een paspoort aan deze minderjarige jonger dan 18 jaar; 

de afgifte van een Nederlandse Identiteitskaart aan deze minderjarige jonger dan 12 jaar; 

de afgifte van een paspoort / Nederlandse Identiteitskaart aan deze onder curatele gestelde. 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening & naam: 
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Inleveren 
U kunt het formulier invullen en meenemen naar uw afspraak. 

Wij werken volledig op afspraak. 

Maak een afspraak via derondevenen.nl/afspraak of bel naar T. 0297 29 1616. 

Ons adres 
Gemeente De Ronde Venen 

Croonstadtlaan 111

3641 AL Mijdrecht 
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