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Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten  
en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012



Kinderbijschrijvingen worden afgeschaft
Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen niet meer worden bijgeschreven in 
Nederlandse paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen of reisdocumenten voor 
vreemdelingen. Daarnaast verliezen de bestaande bijschrijvingen op die datum hun 
geldigheid. 
Met bijschrijvingen worden zowel de bij de uitgifte in het paspoort of reisdocument 
geprinte bijschrijvingen als de later daarin aangebrachte bijschrijvingsstickers bedoeld. 
Deze maatregel is het gevolg van de inwerkingtreding van een Europese Verordening1. 
De Paspoortwet wordt in lijn met de Europese regelgeving aangepast. 
Het afschaffen van de mogelijkheid om kinderen bij te schrijven geldt voor het gehele 
Koninkrijk, dus zowel in Europees en Caribisch Nederland als in de Caribische landen 
Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

Waarom worden bijschrijvingen afgeschaft?
In de Europese Verordening wordt met ingang van 26 juni 2012 het principe van ‘één 
persoon per paspoort’ verplicht gesteld. De redenen daarvoor is dat een bijschrijving in 
een paspoort of reisdocument fraudegevoeliger is dan een document dat uitsluitend 
op naam van één persoon wordt uitgegeven. Met de verstrekking van een eigen 
paspoort of reisdocument kan de identiteit van het kind beter worden geverifieerd. 
Door de maatregel wordt niet alleen de betrouwbaarheid van reisdocumenten voor 
kinderen bevorderd, maar kan ook het risico op internationale ontvoering van en 
handel in kinderen worden verkleind. 

Wat zijn de gevolgen?
Kinderen die zijn bijgeschreven kunnen met ingang van 26 juni 2012 niet langer op 
grond van die bijschrijving naar het buitenland reizen. Bij grenscontroles zullen 
kinderbijschrijvingen vanaf dat moment niet meer geaccepteerd worden als middel 
voor grensoverschrijding. Voor een aantal landen, zoals de Verenigde Staten, was dit al 
het geval. Kinderen hebben, ongeacht hun leeftijd, in het vervolg dus altijd een eigen 
reisdocument nodig. 
Paspoorten en andere reisdocumenten waarin bijschrijvingen zijn opgenomen, blijven 
overigens gewoon geldig tot het einde van de lopende geldigheidsduur. U kunt daar, 
als houder van het document, nog mee reizen. Het maakt niet uit of er nog 
kinderbijschrijvingen staan vermeld in het document.

1 Verordening (EG) 444/2009 van het Europees parlement en de Raad van 28 mei 2009 tot wijziging van 
Verordening (EG) 2252/2004 van de Raad betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en 
biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten. 



De maatregel heeft directe werking. Dit betekent dat bestaande bijschrijvingen op 26 
juni 2012 automatisch ongeldig worden. De controlerende autoriteiten zullen vanaf dat 
moment altijd vragen naar het eigen paspoort of reisdocument van het kind, ongeacht 
of het kind nog in uw paspoort of reisdocument is vermeld.

Welk document kunt u voor uw kind aanvragen?
Indien uw kind in aanmerking kwam voor bijschrijving in een paspoort kunt u kiezen 
uit het aanvragen van een paspoort voor het kind, een Nederlandse identiteitskaart of 
allebei. Mocht uw kind, naast de bijschrijving, al in het bezit zijn van een Nederlandse 
identiteitskaart dan kunt u desgewenst daarnaast een paspoort voor het kind 
aanvragen. Een paspoort is nodig, indien uw kind een reis moet maken naar een land 
waarvoor de Nederlandse identiteitskaart niet geldig is.

Voor een kind dat in aanmerking kwam voor bijschrijving in een reisdocument voor 
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, kan uitsluitend een eigen 
reisdocument voor vluchtelingen of reisdocument voor vreemdelingen worden 
aangevraagd. 

Voor het aanvragen van een paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een 
reisdocument voor vreemdelingen is tot de leeftijd van achttien jaar schriftelijke 
toestemming nodig van beide ouders (of van degene die anderszins het gezag over de 
minderjarige uitoefent). Bij de aanvraag moet een geldig identiteitsbewijs worden 
getoond van degene(n) die schriftelijk toestemming moet(en) verlenen. Dit geldt ook 
voor minderjarigen die een Nederlandse identiteitskaart aanvragen, zolang die nog 
geen twaalf jaar zijn. Vanaf die leeftijd is geen toestemming meer nodig voor het 
aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart.

Heeft u nog vragen?
Als u vragen heeft, kunt u terecht bij iedere paspoortuitgevende instantie. 

Meer informatie is te vinden op de websites van de verschillende paspoortuitgevende 
instanties, zoals uw gemeente en op de website www.paspoortinformatie.nl.
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