Verklaring van geen bezwaar tegen afgifte van een reisdocument
Ondergetekende(n) (beide ouders/ gezaghouder(s) moeten tekenen)
1.

Naam:
Voornamen:
Handtekening

(legitimatie overleggen bij aanvraag)
2.

Naam:
Voornamen:
Handtekening

(legitimatie overleggen bij aanvraag)
Adres
Woonplaats

Verklaart (verklaren) in hoedanigheid van:
0 ouders
0 vader
0 moeder
Naam en voornamen kind(eren)
1.

0 voogd

0 curator
Geboren op:

Lengte kind:

2.
3.
4.
Voor ieder kind een pasfoto inleveren!
Geen schoolfoto

Foto moet voldoen aan de fotomatrix
(bekend bij fotograaf)

Geen bezwaar te hebben tegen:
0 afgifte van een nationaal paspoort
0 Nederlandse identiteitskaart
Plaats……………………………………………… Datum:……………………………………………………
Let op:
 Iedere ondergetekende dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
 Kinderen moeten persoonlijk bij de aanvraag aanwezig zijn

Wat is er nodig bij het aanvragen van een paspoort:
1.

Alle reisdocumenten. Ook als deze al verlopen zijn. Bij vermissing een Nederlands proces-verbaal.

2.

Eén recente goedgelijkende pasfoto die voldoet aan het model fotomatrix 2006 (bekend bij de fotograaf). Schoolfoto’s
voldoen niet aan deze voorwaarden. Pasfoto automaat aanwezig in gemeentehal.

3.

De verschuldigde leges.

4.

Bij minderjarigen (tot en met 17 jaar) dient schriftelijke toestemming van beide ouders c.q. gezaghouder(s), curator
bijgevoegd te worden + een geldig legitimatiebewijs van de ouders c.q. gezaghouder(s), curator.

5.

Kinderen moeten zelf bij de aanvraag aanwezig zijn. Bij minderjarigen dient één van de ouders bij de aanvraag
persoonlijk aanwezig te zijn.

Wat is er nodig bij het aanvragen van een Nederlandse Identiteitskaart:
1.

Alle reisdocumenten. Ook als deze al verlopen zijn. Bij vermissing een Nederlands proces-verbaal.

2.

Eén recente goedgelijkende pasfoto die voldoet aan het model fotomatrix 2006 (bekend bij de fotograaf). Schoolfoto’s
voldoen niet aan deze voorwaarden. Pasfoto automaat aanwezig in gemeentehal.

3.

De verschuldigde leges.

4.

Tot en met 11 jaar dient schriftelijke toestemming van beide ouders c.q. gezaghouder(s), curator bijgevoegd te
worden + een geldig legitimatiebewijs van de ouders c.q. gezaghouder(s), curator.

5.

Kinderen moeten zelf bij de aanvraag aanwezig zijn. Bij minderjarigen dient één van de ouders bij de aanvraag
persoonlijk aanwezig te zijn.

Levertijd van reisdocumenten is vijf werkdagen, er bestaat een mogelijkheid tot spoedprocedure. De aanvraag moet in dit geval
voor 13:00 uur zijn ingediend, het document ligt dan in principe de volgende werkdag vanaf 9.30 uur klaar. Hieraan zijn extra
kosten verbonden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 14 0418.
Voor openingstijden zie onze website www.zaltbommel.nl

