De volgende hoofdcategorieën reisomstandigheden zijn te onderscheiden, en wat moet men kunnen
tonen bij binnenkomst:
1. Bijzondere zorg kinderen
 Geldig paspoort;
 Geldig visum, indien nodig;
 Brief van het provinciaal hoofd van de Dienst Sociale Ontwikkeling waar het kind
woonachtig is, waaruit toestemming blijkt voor zijn/haar vertrek uit de Republiek zoals
bedoeld in sectie 169 van de Kinderwet.
Wanneer een Toestemmingsbrief of -formulier aanwezig is het volgende toevoegen:
 kopieën van identiteitskaarten of paspoorten van de ouders of wettelijke voogd van de
minderjarige;
 contactgegevens van de ouders of wettelijke voogd van de minderjarige;
 contactgegevens van de persoon onder wiens zorg de minderjarige in Zuid-Afrika zal vallen.
Het toestemmingsformulier of de toestemmingsbrief moet ondertekend worden door de persoon die
toestemming geeft. Vervolgens moet het document bij een gemeentekantoor of bij een notaris
gecontroleerd worden op echtheid, de persoon die de schriftelijke toestemming verleent moet hierbij
aanwezig zijn. Dit document zal dan door de desbetreffende beambte worden getekend of gestempeld
als bewijs.
2. Minderjarige begeleid door beide ouders
 Geldig paspoort;
 Geldig visum, indien nodig;
 Afschrift van de geboorte akte of een gelijkwaardig document.
3. Minderjarige begeleid door één ouder, ouders zijn niet gescheiden; reizende ouder is geen
weduwe/weduwnaar
 Geldig paspoort;
 Geldig visum, indien nodig;
 Afschrift van de geboorte akte of gelijkwaardig document;
 Toestemmingsbrief of -formulier; of Gerechtelijk bevel toegekend op grond van sectie
18(5) van de Kinderwet, 2005; of Brief bijzondere omstandigheden.

Opmerking:
 In het geval van alleenstaande ouders, waarvan de gegevens van slechts één ouder
voorkomen op het afschrift van de geboorte akte of een gelijkwaardig document, is er
geen toestemmingsbrief of -formulier nodig.
 In het geval de ouders nooit zijn getrouwd maar de gegevens van beide ouders op het
afschrift van de geboorte akte of een gelijkwaardig document staan, is goedkeuring van
de niet-reizende ouder nodig;
 In het geval er twee moeders of twee vaders op het afschrift van de geboorte akte
staan, kan dit geaccepteerd worden.
4. Minderjarige die reist met één van de ouders die gescheiden is of wettelijk gescheiden is en die
volledige ouderlijke rechten en plichten (voorheen voogdijschap genoemd) of volledige
wettelijke voogdij met betrekking tot de minderjarige verleend zijn
 Geldig paspoort;
 Geldig visum, indien nodig;
 Afschrift van de geboorte akte of een gelijkwaardig document;
 Gerechtelijk bevel dat volledige ouderlijke rechten en plichten (voorheen voogdijschap
genoemd) of volledige wettelijke voogdij met betrekking tot de minderjarige verleent.
5. Minderjarige die reist met één van de ouders die gescheiden is of wettelijk gescheiden en die
specifieke ouderlijke rechten en plichten (voorheen gezamenlijk voogdijschap genoemd) of
wettelijk voogdijschap met betrekking tot de minderjarige is verleend
 Geldig paspoort;
 Geldig visum, indien nodig;
 Afschrift van de geboorte akte of een gelijkwaardig document;
 Gerechtelijk bevel dat specifieke ouderlijke rechten en plichten (voorheen gezamenlijk
voogdijschap genoemd) of gezamenlijk wettelijk voogdijschap met betrekking tot de
minderjarige verleent;
 Toestemmingsbrief of -formulier; of Gerechtelijk bevel verleend met betrekking tot sectie
18(5) van de Kinderwet, 2005; of Brief bijzondere omstandigheden.
Opmerking:
 Wanneer de begeleidende ouder een toestemmingsbrief of -formulier toont en de
namen van beide ouders op het afschrift van de geboorte akte overeenkomen met de
namen op de toestemmingsbrief of het -formulier en het paspoort van de reizende
ouder, kan er van een rechtbank die specifiek ouderlijke rechten en plichten of
gezamenlijk wettelijk voogdijschap toekent, worden afgezien.
6. Minderjarige die reist met een weduwe of een ouder die weduwe is
 Geldig paspoort;
 Geldig visum, indien nodig;
 Afschrift van de geboorte akte of een gelijkwaardig document;
 Overlijdensakte van de overleden ouder.

7. Een minderjarig weeskind waarvoor nog geen formeel bevel van voogdijschap of adoptie is
afgegeven
 Geldig paspoort;
 Geldig visum, indien nodig;
 Brief bijzondere omstandigheden.
8. Minderjarige begeleid door een persoon die niet zijn/haar biologische ouder is
Geldig paspoort;
 Geldig visum, indien nodig;
 Afschrift van de geboorte akte of een gelijkwaardig document;
 Toestemmingsbrief of -formulier; of Brief bijzondere omstandigheden.
9. Minderjarige die wordt begeleid door zijn/haar adoptieouder(s)
 Geldig paspoort;
 Geldig visum, indien nodig;
 Afschrift van de geboorte akte of een gelijkwaardig document van de minderjarige waarin
de gegevens staan van de adoptieouder(s), of, een gerechtelijk bevel dat de adoptie van de
minderjarige door de adoptieouder(s) die hem/haar begeleid(en) bevestigt, in afwachting
van de afgifte van een geboorte akte die de namen bevat van de adoptieouder(s),
Opmerking:
 Wanneer slechts één van de adoptieouders met de minderjarige reist of wanneer een
dergelijke minderjarige onbegeleid reist, zal de toestemmingsbrief of het
toestemmingsformulier nog steeds vereist zijn door de afwezige adoptieouder(s), of, in
het geval een adoptieouder is overleden, een kopie van de overlijdensakte van de
ouder.
 Wanneer één van beide adoptieouders of beide adoptieouders niet in staat zijn
schriftelijke toestemming te geven als gevolg van recent overlijden of onvermogen kan
een brief bijzondere omstandigheden de toestemmingsbrief of het
toestemmingsformulier vervangen.
10. Onbegeleide minderjarige (deze categorie omvat een minderjarige die begeleid wordt door een
andere minderjarige)
 Geldig paspoort;
 Geldig visum, indien nodig;
 Afschrift van de geboorte akte of een gelijkwaardig document;
 Toestemmingsbrief of -formulier of een brief bijzondere omstandigheden;
 Brief van de persoon die de minderjarige in de Republiek ontvangt, die zijn/haar
woonadres en contactgegevens in de Republiek waar de minderjarige verblijft bevat;
 Een kopie van de identiteitskaart of een geldig paspoort en visum of een permanente
verblijfsvergunning van de persoon die de minderjarige in de Republiek ontvangt; en
 Contactgegevens van de ouders of wettelijke voogd van de minderjarige. (Dit kan worden
opgenomen in de toestemmingsbrief of -formulier).

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Algemene Opmerkingen:
Alle documenten moeten ofwel originelen ofwel kopieën zijn die zijn gecertificeerd.
De verklaring moet worden gedateerd binnen 4 maanden na de eerste aankomst- of
vertrekdatum. Dezelfde verklaring is nog steeds geldig voor het vertrek of de terugkeer in
verband met dezelfde reis, ongeacht de duur van de reis. De “eerste reisdatum” is de datum van
de eerste reisaanvraag bij de plaats van aankomst voor een reis die zal worden voltooid
wanneer de reiziger terugkeert naar of vertrekt vanuit de Republiek. Minderjarigen die aan hun
reis zijn begonnen voor 1 juni 2015 zijn niet verplicht voor de documenten te zorgen als de
terugreis daarvan plaatsvindt na 1 juni 2015.
Verschillende combinaties van de reismogelijkheden kunnen voorkomen, bijv. wanneer het gaat
om een minderjarige die wordt begeleid door een persoon die niet zijn/haar biologische ouder
is, moet er ook rekening gehouden worden met de eisen met betrekking tot gescheiden of
overleden ouders, indien van toepassing. Minderjarigen op schoolreis vallen ook onder deze
categorie reizigers.
De volgende soorten gerechtelijke bevelen kunnen worden verleend:
 Gerechtelijk bevel dat ouderlijke rechten en plichten toekent (voorheen “voogdij ”
genoemd) of wettelijke voogdijschap met betrekking tot de minderjarige verleend: In dit
geval is toestemming van de andere ouder niet vereist;
 Gerechtelijk bevel waarbij beide ouders rechten en plichten met betrekking tot de
minderjarige worden verleend: toestemming van de andere ouder is vereist; en
 Gerechtelijke bevelen die niet ingaan op de ouderlijke rechten en plichten: toestemming
van de andere ouder is vereist.
Visa
a) Wanneer een kind een visum aanvraagt binnen Zuid-Afrika of bij een Zuid-Afrikaanse
ambassade in het buitenland is het standaard om alle bewijsstukken in te dienen voor
het visum wordt afgegeven.
b) Als authentieke visums worden getoond door de minderjarige maar alle andere
bewijsstukken zijn niet voorhanden, kan worden aangenomen dat alle bewijsstukken
zijn verstrekt.
Uitzonderingen
a) Diplomatieke/consulaire vertegenwoordigers die zijn geaccrediteerd in Zuid-Afrika en
die met zijn/haar kinderen reizen: - Een accreditatiekaart die wordt uitgegeven door de
Afdeling Internationale Betrekkingen en Samenwerking die de gegevens bevat van de
kinderen kan worden aanvaard in plaats van de bewijsstukken. Wanneer een dergelijk
kind alleen reist of met de andere ouder die geen diplomaat is, kan dezelfde kaart
worden getoond;
b) Een afschrift van de geboorte akte zal niet vereist zijn in het geval van landen die de
gegevens van de ouders in paspoorten van kinderen goedkeuren, bijv. India;
c) Minderjarigen die begeleid worden door Vips waarbij de Protocol Officier aanwezig is bij
plaats van aankomst. (In deze gevallen zijn bewijsstukken niet vereist);
d) Bewijsstukken zijn niet vereist voor personen die rechtstreeks doorreizen op een
internationaal vliegveld.

