Gebruikershandleiding
Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland
Doel:
Wanneer een ouder naar het buitenland wil reizen met een of meer minderjarige
kinderen en het gezag over het/de kind(eren) berust bij beide ouders, alleen bij de
andere ouder of bij een instelling, dan is daarvoor altijd de toestemming van die
andere ouder of de instelling nodig. Wanneer een andere persoon dan een van de
ouders met een of meer minderjarige kinderen wil reizen is de toestemming van
degene(n) die het gezag heeft/hebben over de minderjarige(n) (een of beide ouders
dan wel een instelling) nodig. De Koninklijke Marechaussee kan bij de grenscontrole
altijd aan de persoon die wil reizen vragen of toestemming is verkregen om met de
minderjarige(n) te reizen. Het bijgaande formulier dient ertoe de toestemming van de
persoon/personen die het gezag over de minderjarige(n) heeft/hebben te kunnen
aantonen.
N.B. Wanneer wordt gereisd met meerdere minderjarigen, dient per minderjarige
een formulier te worden ingevuld en ondertekend.
Het formulier:
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Bovenaan het formulier dient ter identificatie de naam (namen) te worden vermeld
van de persoon (personen) of instelling die is/zijn belast met het gezag over de
minderjarige en de achternaam en voorna(a)m(en) van de minderjarige.
‘Informatie over reizende minderjarige’
Hier dient u de overige gegevens in te vullen van de minderjarige waarmee wordt
gereisd.
‘Informatie over begeleidende persoon’
De volledige gegevens van de persoon die de minderjarige(n) begeleid dient hier te
worden ingevuld.
‘Informatie over toestemminggevende persoon/personen’
De persoon of personen die het gezag over de minderjarige heeft/hebben,
dient/dienen hier hun volledige gegevens in te vullen.
‘Handtekeningen van begeleidende en toestemminggevende personen’
Hier dient de begeleidende persoon die met de minderjarige reist en de
toestemminggevende perso(o)n(en) het formulier te ondertekenen en datum en
plaats van ondertekening in te vullen. Deze begeleidende persoon toont op verzoek
zijn/haar eigen paspoort/identiteitskaart en een kopie van het/de paspoort(en) of
identiteitskaart(en) van de toestemminggevende perso(o)n(en) ter vergelijking van
de handtekening.
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‘Contactinformatie gedurende de reis’
Hier dienen de gegevens te worden ingevuld met betrekking tot de plaats en het land
waar naartoe wordt gereisd, datum van aankomst en vertrek, vluchtnummers van de
heen- en de terugreis en de datum van aankomst in Nederland.
‘Zij verblijven op het volgende adres’
Indien de naam van de familie waar de persoon en het kind verblijven bekend is,
dienen de gegevens van deze familie met adresgegevens, telefoonnummer en
e-mailadres te worden vermeld. Indien verbleven wordt in een hotel, op een camping
of in een appartement dienen de adresgegevens, het telefoonnummer en het
e-mailadres daarvan te worden ingevuld. Verblijft de persoon met het kind op meer
dan één adres, dan dienen ook de gegevens van het andere adres te worden
ingevuld.
‘Handtekeningen van de toestemminggevende personen’
Wanneer een ouder met zijn kind naar het buitenland wil reizen en het gezag over
het kind berust bij beide ouders of bij de andere ouder, dient de andere ouder het
formulier te voorzien van zijn/haar handtekening en de datum en plaats van
ondertekening. In het geval een andere persoon dan de ouder(s) met het kind naar
het buitenland wil reizen, dienen beide ouders, dan wel de ouder die het gezag over
het kind heeft, het formulier te ondertekenen en plaats en datum van ondertekening
in te vullen. In het geval een instantie met het gezag over het kind is belast, dient de
verantwoordelijke persoon van deze instantie het formulier te ondertekenen en van
datum en plaats van ondertekening te voorzien. Van de perso(o)n(en) die het
formulier heeft/hebben ondertekend dient een kopie van het paspoort/identiteitskaart
te worden bijgevoegd ter vergelijking van de handtekening(en).
‘Handtekening van de persoon die met de minderjarige reist’
Hier dient de persoon die met de minderjarige reist het formulier te ondertekenen en
datum en plaats van ondertekening in te vullen. Deze persoon toont op verzoek zijn
paspoort/identiteitskaart ter vergelijking van de handtekening.
‘Bijgevoegd’
Bij het formulier vraagt de Koninklijke Marechaussee altijd om een kopie van het
paspoort/identiteitskaart van de toestemminggevende ouder of de verantwoordelijke
persoon van de instelling, zodat de handtekening van de persoon die heeft
ondertekend, geverifieerd kan worden. De Koninklijke Marechaussee kan voorts
vragen om een uittreksel van de Basisadministratie Persoonsgegevens en
Reisdocumenten en/of een geboorteakte van de minderjarige.
Naast het ingevulde en ondertekende formulier kan de Koninklijke Marechaussee
altijd bewijsstukken vragen waaruit blijkt dat u daadwerkelijk het gezag over het kind
heeft. Dit kan door een uittreksel uit het gezagsregister bij u te hebben en/of een
uitspraak van de rechter met betrekking tot gezag en omgang. Indien een
ouderschapsplan is opgesteld, verdient het aanbeveling hier ook een kopie van bij u
te hebben.
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