
VERZOEK TOT AFGIFTE VAN EEN PASPOORT VOOR MINDERJARIGEN EN VERKLARING TER 

VERVANGING VAN CERTIFICATIES (krachtens Presidentieel Besluit D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
aan de Ambassade van Italië – Consulaire Kanselarij – Den Haag (Nederland) 

PERSOONSGEGEVENS VAN DE MINDERJARIGE 
 
Naam en voorna(a)m(en):_________________________________________________________________ 

Geboren op (datum)______________ te (plaats): _________________________________________ 

Lengte (cm):___________   Geslacht M  V   Kleur ogen:   Blauw   Grijs   Bruin   Zwart   Groen 

Adres (straatnaam):_________________________________________________________________ 

Postcode:_______________ Woonplaats: ___________________________________________________ 

PERSOONSGEGEVENS VAN DE AANVRAGER(S) EN VERKLARING VAN TOESTEMMING 

Ondergetekende naam en voorna(a)m(en)_____________________________________________________ 

Geboren op (datum)______________ te (plaats) __________________________________________ 

Adres (straatnaam)________________________________________________ 

Postcode_______________ Woonplaats __________________________________________________ 

Telefoon _____________________ Email __________________________________________________ 

Nationaliteit________________________________________________________________________ 

Ondergetekende naam en voorna(a)m(en):_________________________________________________ 

Geboren op (datum)______________  te (plaats) ______________________________________________ 

Adres (straatnaam)_________________________________________________________________ 

Postcode_______________ Woonplaats __________________________________________________ 

Telefoon _____________________ Email __________________________________________________ 

Nationaliteit________________________________________________________________________ 

 
VERZOEKT/VERZOEKEN uit naam van bovenvermelde minderjarige om afgifte van een paspoort 
dat geldig is in alle door de Italiaanse regering erkende landen.  
VERKLAART/VERKLAREN dat de minderjarige 
- de Italiaanse nationaliteit heeft 
- geen kinderen heeft 
- geen strafblad heeft en dat er tegen de minderjarige geen beschikkingen lopen die betrekking hebben 
op toepassing van veiligheids- en preventieve maatrelen, noch civielrechtelijke of administratieve 
beschikkingen die in het strafregister staan ingeschreven krachtens de geldende wetgeving. 
 
Verklaart/verklaren dat de pasfoto op dit formulier de gelaatstrekken van zijn/haar/hun zoon/dochter 
weergeeft.  
 
Verklaart/verklaren voor eigen verantwoordelijkheid dat bovenvermelde gegevens naar waarheid zijn 
ingevuld. Valsheid in geschrifte en misleidende verklaringen zijn strafbaar met de in art. 76 van D.P.R. nr. 
45 d.d. 28.12.2000 vermelde sancties in het geval van misleidende verklaringen en met het intrekken van 
de voordelen die eventueel voortvloeien uit een besluit dat op grond van niet waarheidsgetrouwe 
verklaringen is afgegeven, krachtens art. 75 van D.P.R. 445 d.d. 28.12.2000. Onderhavige verklaring ter 
vervanging van een certificatie en afgegeven op gewoon papier krachtens D.P.R. n. 445 d.d. 28.12.2000 
hoeft niet te worden gelegaliseerd. 
 
Als ouder(s) die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefent/uitoefenen geeft/geven 
ondergetekende(n) hierbij tevens toestemming voor de afgifte van een paspoort aan zijn/haar/hun 
bovenvermelde minderjarige kind (W. 21/11/1967 n. 1185). 
 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij bekend te zijn met de regels terzake van de verwerking 
van persoonsgegevens voor de afgifte van een paspoort zoals omschreven in artikel 13 van Verordening 
(EU) 2016/679 d.d. 23 april 2016.  
 
(*) Handtekening van de ouder(s) van het minderjarige kind (1) 

 
Plaats en datum …………………………………... Handtekening van de vader......................................... (*) 
 
 
Plaats en datum …………………………………... Handtekening van de moeder...................................... (*) 
____________________________________________________________________________________ 

BELANGRIJK – AANDACHTIG LEZEN! 
(1) Voor het geven van toestemming zijn de handtekeningen van beide ouders van minderjarige kinderen 
verplicht. 
(*) Gelieve een fotokopie bij te voegen van het identiteitsbewijs van de ondertekenaar. 
Om een paspoort te kunnen aanvragen voor een minderjarige moet diens geboortebewijs geregistreerd staan 
bij de Italiaanse gemeente (zie: Burgerlijke Staat – Geboorte). De minderjarige dient verplicht aanwezig te zijn bij 
de aanvraag en dient te worden vergezeld door een ouder die EU-burger is. Ouders die geen EU-burgers zijn 
dienen verplicht aanwezig te zijn bij de ondertekening bij de Consulaire Kanselarij. 

 
 
 
 
 
 
 

Foto cm. 3,5 x cm. 4,5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handtekening van de ouder 

(of van degene die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid uitoefent) 

 
……....................................……….………. 

================================== 
 
 

RUIMTE BESTEMD VOOR DE INSTANTIE 
 
 

Si attesta che la foto di cui sopra corrisponde 
alle sembianze del richiedente.  

 
L’Aja(data)...................……………….. 
 

Il funzionario incaricato 
 
 
                ...................................................... 
 
 
Timbro 
 
____________________________________ 
 

Visto/a allo sportello 

 
 

S.D.I. ____________ 
 
 

 
 
Pagato €:________________________ 
 

PC    PIN    CC 

 

Ritiro           Spedizione postale 

 
 
____________________________________ 

 
 
Paspoort nr.: _______________________ 
 
Datum van afgifte:     ___________________ 
 
Vervaldatum:    _____________________ 
 
Hierbij verklaar ik dat ik heden het 
bovenvermelde identiteitsbewijs heb 
afgehaald dat is afgegeven door de 
Ambassade van Italië in Den Haag, nadat ik 
mij heb verzekerd van de juistheid van de 
daarin opgenomen gegevens.  
 

Den Haag (datum): ...................................... 
 

Volledige en leesbare handtekening  
voor ontvangst bij afhalen: 

 
.................……………………….................….. 

 


