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Geldigheid kinderbijschrijving 

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? 

Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of 

Nederlandse identiteitskaart nodig.  

 

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. 

 

Het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving heeft geen gevolgen voor de 

geldigheid van het paspoort waarin het kind is bijschreven. Dat blijft geldig tot de datum 

“geldig tot” die in het paspoort is aangegeven. 

 

Hoe lang is de kinderbijschrijving in het paspoort nog geldig? 

Bijschrijvingen van kinderen in het paspoort van ouders blijven geldig tot 26 juni 2012.  

 

Er zijn overigens landen die ook nu al geen in het paspoort bijgeschreven kinderen toelaten. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor reizen naar de Verenigde Staten. Het is raadzaam om 

voorafgaand aan de reis bij de ambassade of het consulaat van het land te informeren of 

bijschrijvingen worden geaccepteerd. 

 

Als de bijschrijving vervalt, is mijn paspoort dan nog wel geldig? 

Ja. Uw paspoort blijft geldig tot de datum “geldig tot” die in uw paspoort is aangegeven. 

 

Moet ik de bijschrijving in mijn paspoort ongeldig laten maken op het gemeentehuis? 

Nee. De geldigheid van de bijschrijving vervalt automatisch op 26 juni 2012. De houder van 

het paspoort waarin de bijschrijving is aangebracht hoeft hiervoor niets te doen. 

 

Krijg ik bericht wanneer de geldigheidsduur van mijn reisdocument afloopt? 

Ja. U ontvangt een brief van uw gemeente. Het is echter in de eerste plaats de 

verantwoordelijkheid van de houder van het reisdocument (uzelf) om op de hoogte te zijn 

van het moment waarop de geldigheidsduur van het reisdocument afloopt. Dit is de datum 

“geldig tot” in het reisdocument.  
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Als in een paspoort één of meerdere kinderen zijn bijgeschreven die jonger zijn dan 16 jaar, 

dan ontvangt de houder van dat paspoort rond 15 maart 2012 een brief van de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de gevolgen van het vervallen van de 

bijschrijving. De brief wordt gestuurd naar het adres (in Nederland) waarop de houder van 

het paspoort staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.  

 

Zijn er kinderen bijgeschreven in uw paspoort, maar heeft u geen brief van het ministerie 

van BZK ontvangen? U kunt hier de tekst van de verzonden brieven vinden. 

 

Sinds wanneer is het bekend dat de kindbijschrijvingen vanaf 26 juni 2012 vervallen? 

Sinds 2009 is door de gemeente Breda in de herinneringsbrieven gecommuniceerd dat de 

kindbijschrijvingen per 26 juni 2012 gaan vervallen. Deze informatie is ook via de website 

www.breda.nl gecommuniceerd. 
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II Aanvragen eigen document 

Ik wil een paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanschaffen voor mijn minderjarige 

kinderen. De vader/moeder van mijn kinderen kan niet mee naar het gemeentehuis. Kan 

hij een verklaring van toestemming invullen en waar vind ik die verklaring? 

De vader/moeder van uw kinderen kan een verklaring van toestemming invullen. Uw 

gemeente kan u hierover meer informatie geven. 

 

Ik wil een paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen voor mijn kind. Mijn man en 

ik hebben de verklaring van toestemming ingevuld. Moet mijn kind mee naar het 

gemeentehuis als ik het paspoort of de Nederlandse identiteitskaart ga aanvragen? 

Ja. Op grond van de Paspoortwet dient de aanvrager persoonlijk te verschijnen. Dit geldt ook 

voor minderjarigen. 

 

Ik wil een paspoort aanvragen voor mijn kind. Mijn kind is nu nog bijgeschreven op mijn 

paspoort. Ik heb gehoord dat het oude reisdocument vernietigd moet worden voordat een 

nieuw reisdocument kan worden afgegeven. Wordt mijn paspoort in dit geval vernietigd? 

Nee, uw paspoort wordt niet vernietigd. Het paspoort waarin uw kind is bijgeschreven blijft 

geldig tot de datum “geldig tot” die in het paspoort is aangegeven. De bijschrijving is vanaf 

26 juni 2012 niet meer geldig. 

 

Mijn kind is bijgeschreven in mijn paspoort, maar heeft wel een eigen identiteitskaart. 

Moet ik voor 26 juni 2012 een paspoort aanvragen voor mijn kind? 

Met een geldige Nederlandse identiteitskaart kan gereisd worden naar:  

- de lidstaten van de Europese Unie; 

- Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en 

Zwitserland. 

Voor reizen naar alle andere landen is een paspoort nodig. 
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Gaat uw (nu nog) bijgeschreven kind vóór 1 september op reis naar een land waarvoor een 

paspoort nodig is, vraag het paspoort dan zo snel mogelijk aan, maar in ieder geval vóór 1 

mei 2012. Er zal een uiterste inspanning worden gedaan om er voor te zorgen dat in dat 

geval het aangevraagde document voor 30 juni 2012 (het begin van de zomervakantie) 

wordt geleverd. Vraagt u het document aan na 1 mei 2012, dan zal het document naar alle 

waarschijnlijkheid niet voor het einde van de zomervakantie (1 september 2012) kunnen 

worden geleverd. Houdt u er rekening mee dat het ook niet mogelijk zal zijn om een 

spoedaanvraag te doen.  

 

Mijn kind is bijgeschreven op mijn paspoort en heeft geen eigen identiteitskaart. Moet ik 

voor 26 juni 2012 een paspoort of identiteitskaart aanvragen voor mijn kind? 

1. Uw kind gaat vóór 1 september 2012 niet naar het buitenland en ook wordt uw kind vóór 

1 september geen 14 jaar 

 

Bent u niet van plan om vóór 1 september 2012 te reizen met uw kind en wordt uw kind 

vóór die datum ook geen 14 jaar, dan heeft uw kind geen paspoort of Nederlandse 

identiteitskaart nodig. Gaat u dan vóór 1 september 2012 alstublieft geen document voor 

uw kind aanvragen. U kunt dat daarna doen. Kinderen hoeven zich in Nederland pas vanaf 

14 jaar te kunnen identificeren met een paspoort of Nederlandse identiteitskaart. 

 

2. Uw kind gaat vóór 1 september 2012 wel naar het buitenland of uw kind wordt vóór die 

datum wel 14 jaar 

 

In dat geval heeft uw kind een paspoort of een Nederlandse identiteitskaart nodig. Vraag het 

paspoort of de Nederlandse identiteitskaart zo snel mogelijk aan, maar in ieder geval vóór 1 

mei 2012. Er zal een uiterste inspanning worden gedaan om er voor te zorgen dat in dat 

geval het aangevraagde document voor 30 juni 2012 (het begin van de zomervakantie) 

wordt geleverd. Vraagt u het document aan na 1 mei 2012, dan zal het document naar alle 

waarschijnlijkheid niet voor het einde van de zomervakantie (1 september 2012) kunnen 

worden geleverd. Houdt u er rekening mee dat het ook niet mogelijk zal zijn om een 

spoedaanvraag te doen.   
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Bij de keuze om een paspoort dan wel een Nederlandse identiteitskaart aan te vragen, is het 

volgende voor u van belang: 

 

Met een geldige Nederlandse identiteitskaart kan gereisd worden naar:  

- de lidstaten van de Europese Unie; 

- Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en 

Zwitserland. 

Voor reizen naar alle andere landen is een paspoort nodig. 

 

Vanaf welke leeftijd kunnen mijn kinderen zelf een paspoort of Nederlandse 

identiteitskaart aanvragen? 

Kinderen jonger dan achttien jaar die een paspoort aanvragen hebben daarvoor een 

verklaring van toestemming nodig van iedere persoon die het gezag over de aanvrager 

uitoefent. Doorgaans zijn dit beide ouders.  

 

Voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart is een verklaring van toestemming 

vereist voor personen jonger dan twaalf jaar. 

 

Op www.breda.nl kunt u meer informatie vinden over het aanvragen van een paspoort of 

Nederlandse identiteitskaart.  

 

Ik ben gescheiden en heb geen contact meer met mijn (voormalige) partner. Komt er in het 

paspoort van mijn kinderen te staan wie de ouders zijn? 

Nee. 
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III Voor welke landen is een paspoort en een Nederlandse identiteitskaart geldig? 

Voor welke landen is het paspoort geldig? 

Het paspoort is geldig voor alle landen. 

 

Voor welke landen is de Nederlandse identiteitskaart geldig? 

Met een geldige Nederlandse identiteitskaart kan gereisd worden naar:  

- de lidstaten van de Europese Unie; 

- Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en 

Zwitserland. 

Voor reizen naar alle andere landen is een paspoort nodig.  

 

Moet mijn paspoort of Nederlandse identiteitskaart nog een minimumgeldigheidsduur 

hebben als ik naar het buitenland ga? 

Sommige landen eisen dat het reisdocument nog een minimumperiode geldig is. U wordt 

daarom aangeraden om vóór uw vertrek altijd na te gaan of uw paspoort of Nederlandse 

identiteitskaart nog een minimumperiode geldig moet zijn. Hierover kunt u contact 

opnemen met de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. 

 

Ik ga in het voorjaar van 2012 (vóór 26 juni 2012) met mijn kinderen op vakantie naar een 

land dat als vereiste stelt dat mijn reisdocument nog een minimumperiode geldig is. Mijn 

paspoort is bij vertrek nog lang genoeg geldig, maar de bijschrijving van mijn kinderen 

vervalt op 26 juni 2012. Hebben mijn kinderen voor deze vakantie een eigen paspoort 

nodig? 

Ieder land stelt zijn eigen regels. Neem daarom zo spoedig mogelijk contact op met de 

ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe gaat. Stel de vraag of het vereiste 

dat een reisdocument nog een minimumperiode geldig moet zijn, ook betekent dat de 

bijschrijving nog een minimumperiode geldig moet zijn. 

 

Gaat uw (nu nog) bijgeschreven kind vóór 1 september op reis naar een land waarvoor een 

paspoort of Nederlandse identiteitskaart nodig is, vraag dan het document dan zo snel 

mogelijk aan, maar in ieder geval vóór 1 mei 2012. Er zal een uiterste inspanning worden 

gedaan om er voor te zorgen dat in dat geval het aangevraagde document voor 30 juni 2012 
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(het begin van de zomervakantie) wordt geleverd. Vraagt u het document aan na 1 mei 

2012, dan zal het document naar alle waarschijnlijkheid niet voor het einde van de 

zomervakantie (1 september 2012) kunnen worden geleverd. Houdt u er rekening mee dat 

het ook niet mogelijk zal zijn om een spoedaanvraag te doen.  

 

Een identiteitskaart is ook geldig voor de lidstaten van de Europese Unie. Wat zijn de 

lidstaten? 

De lidstaten van de Europese Unie zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, 

Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, 

Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. 

 

Met de Nederlandse identiteitskaart kan ik reizen naar de lidstaten van de Europese Unie, 

Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland. 

Ik heb gehoord dat ik er ook mee naar andere landen kan reizen. Klopt dat? 

Met een geldige Nederlandse identiteitskaart kan gereisd worden naar:  

- de lidstaten van de Europese Unie; 

- Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en 

Zwitserland. 

Voor reizen naar alle andere landen is een paspoort nodig.  

 

Er zijn ook andere landen die Nederlanders met een Nederlandse identiteitskaart toelaten. 

Dit is gebaseerd op besluiten van deze landen zelf, niet op internationale afspraken met 

Nederland. U wordt daarom aangeraden voor het reizen naar landen waarmee Nederland 

geen internationale afspraken heeft contact op te nemen met de ambassade of het 

consulaat van dat land. De landen waarmee Nederland internationale afspraken heeft staan 

op de achterzijde van de Nederlandse identiteitskaart. 
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Ik ga nooit ver weg, alleen naar Duitsland, België en Frankrijk, heb ik dan ook een paspoort 

of Nederlandse identiteitskaart nodig? 

Ja. Ook als u binnen de Europese Unie reist, moet zich kunnen identificeren. U kunt zich in 

het buitenland identificeren met een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart. U doet 

er dus goed aan om een paspoort of Nederlandse identiteitskaart mee te nemen naar het 

buitenland. 

 

Wat moet ik doen als ik heb voor 1 september geen reisdocument nodig heb? 

Vraagt u dan ook geen reisdocument aan voor 1 september. Er wordt een grote toeloop 

verwacht van mensen die wel voor 1 september een nieuw reisdocument nodig hebben. 
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IV Levertijden 

Ik heb geen kinderen, heb ik dan toch te maken met een wachttijd voor het leveren van 

een nieuw paspoort of een nieuwe Nederlandse identiteitskaart? 

De komende maanden zijn altijd de drukste voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart 

en worden extra druk door het vervallen van de kinderbijschrijving. Wacht niet tot het 

laatste moment met uw aanvraag voor uw eigen paspoort of ID-kaart. U loopt dan mogelijk 

het risico dat uw document niet tijdig kan worden geleverd.   

Kijk op www.breda.nl voor de actuele levertijden. Wij zullen hier steeds aangeven wanneer 

de documenten binnen zijn en afgehaald kunnen worden.  Ook voor het afhalen wordt 

geadviseerd een afspraak te maken. 

 

Kan ik een spoedaanvraag doen? 

Gezien de verwachte toename van het aantal aangevraagde reisdocumenten kunnen 

levertijden niet gegarandeerd worden. Ook is het waarschijnlijk niet mogelijk een 

spoedaanvraag te doen. 

 

Kan ik een afspraak maken bij mijn gemeente voor het aanvragen van een paspoort of 

Nederlandse identiteitskaart? Hoe maak ik een afspraak? 

Via www.breda.nl of telefonisch via 14076.  

 

Wanneer kan ik een afspraak maken voor het aanvragen van reisdocumenten? 

Kijk op www.breda.nl voor de openingstijden. Om wachten zoveel mogelijk te voorkomen 

adviseren wij u een afspraak te maken. U kunt dit online op de website doen. Ook kunt u 

14076 bellen voor een afspraak.  

  

Waar kan ik informatie krijgen over de levertijden van de reisdocumenten die nu gelden? 

Kijk op www.breda.nl voor meer informatie over de levertijden en de wijze waarop u 

daarover geïnformeerd wordt.  Maak voor het afhalen een afspraak via www.breda.nl of 

14076. 
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Is er een versnelde aanvraagprocedure voor paspoorten of Nederlandse 

identiteitskaarten? 

Ja, normaal gesproken wel maar nu niet gezien de verwachte toename van het aantal 

aangevraagde reisdocumenten.  Doorgaans is bij een spoedaanvraag het reisdocument 

uiterlijk binnen twee werkdagen op te halen bij de gemeente. De extra kosten van een 

spoedaanvraag bedragen € 45,90. 

 

Door het vervallen van de mogelijkheid om kinderen bij te schrijven op het paspoort zal er 

naar verwachting een aanzienlijk groter aantal aanvragen voor een reisdocument worden 

gedaan dan normaal. U moet er daarom rekening mee houden dat, als gevolg van de drukte, 

er waarschijnlijk geen mogelijkheid zal zijn om gebruik te maken van de spoedprocedure.  

 

Kan ik aan een nooddocument komen? 

Gedurende een reis in het buitenland dient u in het bezit te zijn van een geldig 

reisdocument. Wanneer u hierover niet beschikt kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen en 

onder strikte voorwaarden een nooddocument aanvragen. Per geval wordt beoordeeld of u 

in aanmerking komt voor een nooddocument. Kijk voor meer informatie op de website van 

de marechaussee: 

http://www.defensie.nl/marechaussee/service/nooddocumenten 
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V Identificatieplicht 

Waarom moet ik een legitimatiebewijs aanvragen voor mijn kind? De identificatieplicht 

geldt toch alleen voor volwassenen? 

De identificatieplicht geldt voor iedereen van veertien jaar of ouder. Vanaf die leeftijd moet 

uw kind op verzoek van een bevoegde ambtenaar een identiteitsbewijs kunnen tonen. 

Documenten waarmee minderjarigen zich kunnen identificeren zijn het paspoort, de 

Nederlandse identiteitskaart of - indien van toepassing - een reisdocument voor 

vreemdelingen of een reisdocument voor vluchtelingen. 

 

Wat gebeurt er wanneer vanwege een (langere) levertijd mijn paspoort of Nederlandse 

identiteitskaart is verlopen en ik nog geen nieuw identiteitsbewijs in mijn bezit heb? Ben ik 

dan strafbaar omdat ik mij niet kan legitimeren?  

Iedereen van veertien jaar en ouder is verplicht op verzoek van een bevoegde ambtenaar 

een geldig identiteitsbewijs te tonen. Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, een 

Nederlandse identiteitskaart, een rijbewijs, en indien van toepassing een reisdocument voor 

vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen.  

 

Als u geen identiteitsbewijs kunt tonen, kunt u een boete krijgen. Het is daarom verstandig - 

zeker als u geen rijbewijs hebt - om op tijd een nieuw paspoort of Nederlandse 

identiteitskaart aan te vragen. Uw gemeente kan u informeren over de actuele levertijden. 

 

Een rijbewijs is voor veel situaties een geldig identiteitsdocument. Zie hiervoor de website 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-

antwoord/welk-identiteitsbewijs-mag-ik-gebruiken-in-welke-situatie.html. 
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VI Overig 

Waarom vervalt de kinderbijschrijving? 

De bijschrijving van kinderen wordt afgeschaft op grond van Europese regelgeving. Deze 

regelgeving heeft tot doel paspoorten en andere reisdocumenten beter te beveiligen tegen 

fraude. Als extra veiligheidsmaatregel èn om kinderen extra bescherming te bieden wordt 

het beginsel van “één persoon per paspoort” ingevoerd. Daardoor is het vanaf 26 juni 2012 

is het niet meer mogelijk dat meerdere personen met één paspoort kunnen reizen. Een 

reisdocument is vanaf die datum nog maar voor één persoon bestemd. Wie naar het 

buitenland wil reizen, heeft dus een eigen reisdocument nodig.  

 

Mijn kind heeft een andere achternaam dan ik. Hoe toon ik aan de grens aan dat ik met 

mijn eigen kind reis? 

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook 

daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het 

consulaat van het land van bestemming. Bij paspoortcontrole op Nederlands grondgebied 

heeft de Koninklijke Marechaussee toegang tot gegevens in de gemeentelijke 

basisadministratie. Voor in Nederland woonachtige personen kan worden nagaan wie de 

ouders van een kind zijn of wie het ouderlijk gezag heeft. 

 

Daarnaast kan een ouder de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in 

zijn of haar reisdocument laten opnemen. Als de (gewezen) partner dezelfde achternaam 

heeft als het meereizende kind kan dat bijdragen aan een vlotte grenspassage. 

 

Binnen het Schengengebied vinden in beginsel geen grenscontroles plaats. 

 

De mogelijkheid om kinderen bij te schrijven in het reisdocument van de ouder of voogd 

maakte het eenvoudig om aan te tonen dat ik met mijn eigen kind reis. Waarom wordt het 

afgeschaft? 

De bijschrijving van kinderen wordt afgeschaft op grond van Europese regelgeving. Deze 

regelgeving heeft tot doel paspoorten en andere reisdocumenten beter te beveiligen tegen 

fraude. Als extra veiligheidsmaatregel en om kinderen extra bescherming te bieden wordt 

het beginsel van “één persoon per paspoort” ingevoerd. Daardoor is het vanaf 26 juni 2012 
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is het niet meer mogelijk dat meerdere personen met één paspoort kunnen reizen. Een 

reisdocument is vanaf die datum nog maar voor één persoon bestemd. Wie naar het 

buitenland wil reizen, heeft dus een eigen reisdocument nodig.  

 

Mijn kind verblijft in een tehuis (als gehandicapte) en zal nooit naar buitenland reizen: Is 

dan ook een eigen paspoort of identiteitskaart nodig? 

Een paspoort of identiteitskaart kan noodzakelijk zijn indien uw kind veertien jaar of ouder is 

en zich moet legitimeren. 

 

Hoe lang is een paspoort of Nederlandse identiteitskaart voor kinderen geldig? 

Vijf jaar. 

 

Is een paspoort of Nederlandse identiteitskaart voor kinderen korter geldig dan die voor 

volwassenen? 

Nee. Het paspoort of de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen is net als dat voor 

volwassenen vijf jaar geldig. 

 


