
 

Verklaring van geen bezwaar tegen de afgifte van een paspoort voor een minderjarige of een 

identiteitskaart voor iemand jonger dan 12 

(volledig invullen en (kopie van) identiteitsbewijs van gezaghouder(s) bijvoegen) 

 

Gegevens kind (per kind één formulier)…………………………………………………………………………………………………………..  

 

Voornamen en geslachtsnaam: _________________________________________________________________ 

 

Geboortedatum – en plaats: ___________________________________________________________________ 

 

1. Gegevens vader /moeder / gezaghouder…………………………………………………………………………………………………….. 

Voornamen en geslachtsnaam: _________________________________________________________________ 

 

Geboortedatum- en plaats:____________________________________________________________________ 

 

Woongemeente: _______________________________________________Tel.nr:________________________ 

Ondergetekende verklaart hierbij geen bezwaar te hebben tegen: 

 

□ De afgifte van een paspoort voor het eerder vermelde kind 

□ De afgifte van een identiteitskaart voor het eerder vermelde kind 

Datum en plaats: ____________________________________________________________________________ 

 

Handtekening(en): ___________________________________________________________________________ 

2. Gegevens vader / moeder / gezaghouder……………………………………………………………………………………………………. 

Voornamen en geslachtsnaam: _________________________________________________________________ 

 

Geboortedatum- en plaats:____________________________________________________________________ 

 

Woongemeente: _______________________________________________Tel.nr:________________________ 

 

Ondergetekende verklaart hierbij geen bezwaar te hebben tegen: 

 

□ De afgifte van een paspoort voor het eerder vermelde kind 

□ De afgifte van een identiteitskaart voor het eerder vermelde kind 

 

Datum en plaats: ____________________________________________________________________________ 

 

Handtekening(en): ___________________________________________________________________________ 



Korte samenvatting van de regels voor ouderlijk gezag: 

Kinderen geboren tijdens een                                                                                                 

huwelijksrelatie → 

Beide ouders hebben gezag, tenzij anders geregeld 

Kind is erkend en later zijn de                                                                                                                    

moeder en de erkenner                                                                                                                    

alsnog gehuwd → 

Beide ouders hebben gezag 

Kinderen geboren 

binnen                                                                                                               

een geregistreerd partner-                                                                                                           

schap en het kind is 

erkend                                                                                                              

door de andere ouder →  

Beide ouders hebben gezag 

Kind is erkend, maar er is geen                                                                                          

gezag aangevraagd bij de                                                                                                                

rechtbank →  

Alleen de moeder heeft gezag 

Ouders zijn gescheiden, terwijl  de                                                                                             

kinderen tijdens de huwelijksrelatie                                                                                                   

zijn geboren → 

Beide ouders hebben gezag, tenzij anders geregeld 

 

Wat betreft gezag over een minderjarige zijn de volgende situaties mogelijk: 

Gezaghouder(s) Soort gezag 

één ouder ouderlijk gezag 

beide ouders gezamenlijk ouderlijk gezag 

één ouder en zijn partner gezamenlijk gezag 

één voogd(es) (is nooit een ouder) voogdij 

twee voogden gezamenlijk voogdij 

 
 
IDENTITEITSBEWIJS VERPLICHT!......................................................................................................... 

Bij een aanvraag ten name van een minderjarige om afgifte van een paspoort moet een verklaring van geen 
bezwaar worden overgelegd van beide ouders/gezaghouder(s). Bij de aanvraag tot afgifte van een Nederlandse 
Identiteitskaart dient tot de leeftijd van 12 jaar een verklaring van geen bezwaar van beide 
ouders/gezaghouder(s) te worden overgelegd. Een dergelijke verklaring is niet vereist van de ouder, die uit de 
ouderlijke macht is ontheven/ontzet of die in de uitvoering van de ouderlijke macht is geschorst. Indien het 
wettelijk gezag over een minderjarige wordt uitgeoefend door een voogd, moet de verklaring door de voogd 
worden afgegeven. Bij een onder curatele gestelde dient de verklaring te worden afgegeven door de curator. 


