
 

Ambasciata d'Italia L’Aja 
Cancelleria Consolare 

Parkstraat28 – 2514JK Den Haag (L’Aja) – 

Tel. 070-306 5510  e-mail: denhaag.passaporti@esteri.it 

ATTO DI ASSENSO 
VERKLARING VAN TOESTEMMING 

 
Questa autorizzazione è tassativamente richiesta dalla Legge per il rilascio del passaporto o della carta d’identità ai genitori di figli minori - 

Legge n. 1185 del 21/11/1967. 
Deze toestemming is bij wet verplicht gesteld voor de afgifte van een paspoort of identiteitsbewijs aan ouders van minderjarige kinderen – 

Wet nr.1185 van 21/11/1967. 

 

Padre-Vader 
 

Il sottoscritto   
ondergetekende 
 

Nato a  il     
Geboren te op 
 

Residente all'indirizzo   
Woonachtig op het adres 
 

Codice postale  Luogo    
Postcode Woonplaats 
 

Telefono Email  
Telefoon Emailadres 

Madre-Moeder 
 

La sottoscritta   
ondergetekende 
 

Nata a  il    
Geboren te op 
 

Residente all'indirizzo   
Woonachtig op het adres 
 

Codice postale  Luogo    
Postcode Woonplaats 
 

Telefono Email  
Telefoon Emailadres 
 

Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui 
all’articolo 75 DPR n. 445 del 28/12/2000 autocertifica/ano e dichiara/ano di essere padre/madre/ del sottonotato minore: 

Verklaart/verklaren vader/moeder te zijn van het volgende minderjarige kind (het afleggen van valse verklaringen is ingevolge 
artikel 75 en 76 van het Presidentieel Besluit nr. 445 van 28/12/2000, strafbaar en kan leiden tot vervallenverklaring van de uit de 
valse verklaring verkregen voordelen): 

 
nome e cognome figlio/a minore   
voornaam en achternaam minderjarige kind 

 

nato/a il  a    
geboren op te 

 
e acconsente/ono che venga rilasciato il passaporto / la carta d’identità al/alla predetto/a figlio/a minore. 
en stemmen toe dat een paspoort / een identiteitsbewijs verstrekt wordt aan zijn/haar/hun minderjarige kind: 

 
Firma del padre______________________________________  Firma della madre___________________________________ 
handtekening vader                                                                              handtekening moeder 
 
data/datum_________________________________                   data/datum____________________________________ 
 

ATTENZIONE! Consegnare una copia del documento d’identità valido di chi concede l’assenso per poter verificare la firma. 
LET OP! In te leveren met een kopie van een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van de handtekening van degene die de toestemming geeft. 

mailto:denhaag.passaporti@esteri.it

