
 

 

Reizen met minderjarige deelnemers: 
 

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke 
toestemming voor reizen met minderjarigen vastleggen. Als het kind met één van beide ouders reist, 
heeft deze ouder de vrijheid om een geschreven akkoord mee te nemen van de andere ouder, dat 
door de gemeente kan voor echt verklaard worden. 
 

Buitenlandse zaken raadt een ouderlijke toestemming aan, als het kind alleen reist of in het gezelschap 
van andere personen dan de ouders. 
 

Belgische reizigers kunnen zich steeds informeren over de benodigde documenten bij de ambassade of 
het consulaat van het land van bestemming. Zeker wanneer het kind alleen reist, is het aanbevolen 
zich te informeren bij de ambassade of het consulaat en de luchtvaartmaatschappij. 
 

Opgelet: wanneer u uw paspoort of identiteitskaart verliest of wanneer die gestolen wordt, kunt u niet 
met een aangifte van verlies of diefstal naar het buitenland reizen. U moet een voorlopige 
identiteitskaart afgegeven door de provincie of door de FOD Binnenlandse Zaken of een paspoort 
hebben. 
    

 

 Hierbij geven wij de toestemming aan onze minderjarige zoon / dochter om het land te verlaten in het 
kader van een reis, geboekt bij Omnitravel, Kortrijksesteenweg 321, 9000 Gent - Belgium 

 We hereby authorize our minor son / daughter to leave the country for a holiday, booked by 
Omnitravel. 

 Nous donnons la permission à notre fils / fille de quitter le pays dans le cadre d’un voyage, réservé 
chez Omnitravel. 

 
Naam van de school, name of the group, nom du groupe 

 

     
Vertrekdatum, departure date, date de départ Retourdatum, return date, date de retour  Bestemming, destination,  

Gegevens van de minderjarige, data of the minor, coordonnées du mineure: 

   
Naam, name, nom  Geslacht, seks, sexe 

 

     
Adres, Address, Adres Postcode, zip code, Woonplaats, residence, 
residence 
 code postal 

 
De vader, the father, le père      De moeder, the mother, la mère 

    
Naam, name, nom        Naam, name, nom 

    
 

 
Handtekening, signature, signature      Handtekening, signature, signature 
 

    
Datum, date, date        Datum, date, date 

Bron: Buitenlandse Zaken omtrent het reizen van en met minderjarigen www.diplomatie.be – dd 
22/08/2013 

http://www.diplomatie.be/

