
                                
 

Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland 
Per minderjarig kind dat met 1 ouder of met (een) andere volwassene(n) naar het buitenland reist, vult 

u dit toestemmingsformulier volledig in. Daarna print u het uit en ondertekent u dit formulier. Dit 

formulier is niet verplicht, maar zorgt wel voor een snellere grenscontrole. 

Reisperiode (dd-mm-jj) Van: Tot: 

 

Informatie over minderjarige: 

Achternaam  

Voornaam/-namen  

Geboortedatum en –plaats  

Nationaliteit(en)  

Reisdocumentnummer  

Reisdocument geldig tot (dd-mm-jj)  

 

Informatie over begeleidende persoon/personen met wie het minderjarige kind reist:  

Ik/wij geef/geven toestemming dat bovengenoemd minderjarig kind reist met:  

(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Minderjarig kind reist alleen* Ja/nee 

Begeleidende persoon/organisatie (bv 

school of sportclub) 

Persoon 1 Persoon 2 

Achternaam   

Voorletter(s)   

Geboortedatum en –plaats   

Nationaliteit(en)   

Reisdocumentnummer   

Reisdocument geldig tot (dd-mm-jj)   

Relatie tot reizende minderjarige   
(*doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Informatie over toestemminggevende persoon/personen/instelling die niet meereist/meereizen: 

Ik/wij heb/hebben het gezag/de voogdij over bovengenoemd minderjarig kind:  

(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Naam instelling   

 Persoon 1 Persoon 2 

Achternaam   

Voorletter(s)   

Geboortedatum en -plaats   

Reisdocumentnummer   

Reisdocument geldig tot (dd-mm-jj)   

Adres   

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer(s)   

Handtekening(en) 

 

 

  



                                
 

 

Reisinformatie: 

Ik/wij geef/geven de begeleidende persoon/personen toestemming om met bovengenoemd minderjarig 

kind te reizen naar:  

(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Naam familie/accommodatie*  

Postcode en plaats  

Land   

Telefoonnummer  

Reisgegevens (zoals vluchtnummer)  
(*doorstrepen wat niet van toepassing is) 

De gegevens op dit formulier zijn naar waarheid ingevuld.  

Handtekeningen van de toestemminggevende personen: 

  

Handtekening toestemminggevende persoon 1 Handtekening toestemminggevende persoon 2 

Datum en plaats: Datum en plaats: 

 

Handtekening van de begeleidende persoon: 

  

Handtekening begeleidende persoon 1 Handtekening begeleidende persoon 2 

Datum en plaats: Datum en plaats: 

 

Heeft u vragen? Kijk op www.kinderontvoering.org of bel naar 088-8009000. 

Bijgevoegd:  

 Kopie van paspoort of identiteitskaart van de toestemminggevende persoon/personen.  

Aanvullende documenten kunnen nodig zijn, afhankelijk van uw persoonlijke situatie:  

 Internationaal uittreksel Basisregistratie personen van de minderjarige met oudergegevens OF 

een internationale geboorteakte’ (op te vragen bij de gemeente). 

 Recent uittreksel gezagsregister (op te vragen bij de rechtbank).  

 Ouderschapsplan.  

 Gerechtelijke uitspraak/uitspraken met betrekking tot gezag en omgang.  
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