
Reizen met kinderen – ouderlijke toestemming 
 

(bron: Reis Wijs) 

 

Grenscontroles gelden voor minderjarigen, ook als de ouders erbij zijn, net zoals voor volwassenen. De 

politiediensten in het buitenland zullen evenwel extra aandacht besteden aan minderjarigen die alleen, of in 

het gezelschap van anderen dan hun ouders reizen. Men zal zich ervan willen vergewissen dat het kind niet 

tegen de wil van de ouders reist. 

 

Omdat een paspoort in de meeste landen aan minderjarigen slechts kan afgegeven worden mits ouderlijke 

toestemming, zal het gemakkelijker aanvaard worden als bewijs van instemming van de ouders met de reis 

van hun kind. 

Een identiteitskaart wordt aan alle kinderen vanaf twaalf jaar gegeven en is geen bewijs van ouderlijke 

toestemming. 

 

Er bestaan noch in België, noch in het buitenland vaste procedures of formulieren om de ouderlijke 

toestemming voor reizen vast te leggen. Wil men bij grens-of personencontrole toch de ouderlijke 

toestemming aantonen, als het kind zonder of met één van de ouders reis, dan zijn hiervoor wel enkele 

praktische tips: 

 

Beide ouders of de ouder die niet meereist kunnen een verklaring opstellen waarin toestemming wordt 

gegeven voor een bepaalde reis (tijdsduur, bestemming, eventueel persoon of organisatie die vergezelt). Het 

best is deze verklaring in de taal van de eigen woonplaats én in een wereldtaal opgesteld. De 

handtekening(en) onder deze verklaring moet(en) “voor echt verklaard” worden door de gemeente. 

 

Als ouders en kind een verschillende familienaam hebben, kunnen verwantschap en ouderlijke toestemming 

aangetoond worden met een door de gemeente echt verklaarde kopie van de geboorte- of erkenningsakte. 

 

In het algemeen zullen bij controle minder twijfels over de ouderlijke toestemming bestaan naarmate de 

minderjarige ouder is, of vergezeld wordt door een naast familielid. Dit geldt ook voor minderjarigen die 

reizen in een groep met begeleiding, zoals schoolreizen of reizen met jeugdbeweging. Scholen of 

jeugdorganisaties kunnen bijvoorbeeld deken aan het opstellen van een lijst met de gegevens van de reis en 

de deelnemers die onder hun begeleiding reizen. 

 



Ouderlijke toestemming voor kinderen die zonder ouders reizen* 

 
De ondergetekende, (vader/moeder/voogd) ……………..  geeft hierbij de toestemming aan de 

minderjarige :   

Naam :       geboortedatum : 

nr id card/paspoort : 

wonachtig te :  

 
om een reis te ondernemen naar : Bestemming/Stad/land : 

Hotel :       Van/tot : 

Vluchtgegevens heen/terug :  

 

In het gezelschap en onder begeleiding van :  

 
In geval van nood kan u mij bereiken via telefoonnummer : ……….of e-mail : ……………… 

 

Parental permission for children to travel without their parents 

 
The undersigned, (parent/guardian) ………… grants hereby permission to the minor : Name :  

     date of birth :  

Nr id card passport : 

Domicile : 

 

To undertake the following trip to: Destination/city/country :     

Hotel :       As from ……… till : 

Flight scheme in/out : 

 

In the company and under the guidance of :  

 
In case of emergency I can be accessed via telephone nr. : …………. Or e-mail : ………… 

         
        Handtekening/signature 

    Naam voluit geschreven : 

 

 
 U maakt een kopij van uw identiteitskaart op een blanco A4 en schrijft er de bovenstaande tekst 

handmatig bij. 

 

 


