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Aanvraagformulier verzoek tot teruggeleiding in het kader van internationale kinderontvoering
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Als  uw kind vanuit Nederland ongeoorloofd naar het buitenland is overgebracht of daar ongeoorloofd wordt achtergehouden, dan kunt u een verzoek tot teruggeleiding indienen bij de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit kan alleen indien:
   1. Het kind jonger is dan 16 jaar;
   2. Het kind zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft en naar een ander (verdrags)land is
        overgebracht of daar wordt achtergehouden;
   3. U belast bent met het ouderlijk gezag (gezamenlijk of eenhoofdig) over het kind;
   4. De overbrenging of achterhouding van het kind heeft plaatsgevonden:
       - zonder de toestemming of goedkeuring van u als gezaghebbende ouder of een andere 
          persoon met voogdij dan wel een Gecertificeerde Instelling die (mede) een
          gezagsrecht over het kind heeft, en
       - u na het vertrek ven het kind niet heeft berust in of alsnog heeft ingestemd met de 
         overbrenging/achterhouding.
 
NB: Indien uw kind is overgebracht naar of is achtergehouden in een land dat niet is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag van 1980 gebruikt u ditzelfde formulier. 
In geval van een niet-verdragsland zal er geen buitenlandse Centrale autoriteit zijn en verloopt de assistentie via de diplomatieke route (zie toelichting bij dit formulier).
 
NB: Indien uw verzoek gericht is op het treffen van een internationale omgangsregeling met uw kind, dan dient u het (andere) aanvraagformulier in te vullen dat op de omgang ziet.
Bij een internationaal omgangsverzoek is het niet noodzakelijk dat u een gezagsrecht over het kind heeft. 
 
Indien dit verzoek betrekking heeft op meerdere kinderen, kunt u voor ieder extra kind de gegevens invullen door op de "+ nog een kind opvoeren" button te drukken.
 
De meeste vragen van dit formulier zijn multilijn velden. U kunt hierin meer informatie invullen en de beschikbare ruimte zal zich dan uitbreiden.
Aanvraagformulierverzoek tot teruggeleiding in het kader van internationale kinderontvoering
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Vereiste bijlagen bij dit formulier
(u dient de bijlagen in onderstaande volgorde aan te leveren)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Indien van toepassing
8.
9.
10.
11.
12.
1
Aanvraagformulier voor teruggeleiding van het kind
Gelieve eerst de toelichting bij dit formulier door te lezen, voordat u het formulier invult. Heeft u hulp nodig met het invullen van het formulier? Neemt u dan contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering (hierna: Centrum IKO) via telefoonnummer +31 (0)88 800 9000 op werkdagen tussen 9:30 uur en 16:30 uur, of via het e-mailadres: info@kinderontvoering.org.
1.1
Verzoekende Centrale Autoriteit
1.2
Aangezochte Centrale Autoriteit
> Vul hier het land in waar uw kind(eren) naartoe is/zijn meegenomen/wordt/worden achtergehouden
1.3
Verzoekende persoon/instantie
> Wie verzoekt de teruggeleiding?
2
Gegevens van het kind/de kinderen
Kind nr
a.
Voornamen
b.
Achternaam
c.
Geboortedatum
dag
maand
jaar
d.
Geboorteplaats
e.
Geslacht
f.
Gewone verblijfplaats 
> Adres, postcode, woonplaats en land
g.
Nationaliteit(en)
h.
Land(en) waar het kind de gewone verblijfplaats heeft gehad
i.
Nummer(s) van Paspoort(en) of Identiteitskaart(en)
> Indien het kind deze niet heeft: een andere vorm van identificatie
3
Gegevens van de ouders
Ouder Nr
a.
Voornamen
b.
Achternaam
c.
Geboortedatum
dag
maand
jaar
d.
Geboorteplaats
e.
Moeder/Vader
f.
Gewone verblijfplaats 
> Adres, postcode, woonplaats en land
g.
Nationaliteit(en)
h.
Telefoonnummer
i.
E-mailadres
j.
Nummer(s) van Paspoort(en) of Identiteitskaart(en)
k.
Verblijfsdocumentnummer
> (indien van toepassing)
Inspanningsopdracht
3
3.1
Reden van inhuur
3.2
Titel van de opdracht > Deze titel wordt overgenomen in Leonardo.
3.3
Startdatum opdracht
dag
maand
jaar
Einddatum opdracht
dag
maand
jaar
3.4
Optie tot verlenging
3.5
Aantal uur inzet per week
3.6
Geraamde opdrachtwaarde exclusief BTW en toelichting hierop
a.
b.
c.
f.
e.
d.
Waarop is de geraamde opdrachtwaarde gebaseerd?
3.7
Dient bij deze opdracht rekening gehouden te worden met AVG?
3.8
Zijn er bij deze opdracht mogelijke risico’s voor de nationale veiligheid?
3.9
Naam functie
3.10
Is er sprake van leiding en toezicht?
3.11
Omschrijving uit te voeren werkzaamheden / functieomschrijving
3.12
Optioneel: Minimale eisen die aan de kandidaat worden gesteld
Opleiding
Werkervaring
Kennis van
Vaardig in
Competenties
3.13
Optioneel: Wensen die aan de opdracht worden gesteld en de weging per wens (totaal maximaal 1.000 punten)
Wens 1:
Weging:
punten
Wens 2:
Weging:
punten
Wens 3:
Weging:
punten
Wens 4:
Weging:
punten
Wens 5:
Weging:
punten
Prijs:
Totaal:
punten
Burgerlijke staat
4
4.1
Burgerlijke staat
4.2
Datum en plaats huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwonend
4.2
Datum en plaats echtscheiding/ beëindiging geregistreerd partnerschap of andere samenlevingsvorm
4.3
Datum inschrijving echtscheidingsbeschikking registers burgerlijke stand
dag
maand
jaar
Gezag
5
5.1
Ouderlijk gezag/voogdij berust bij
5.2
Waar blijkt dit uit?
> van rechtswege, gezagsregister, beschikking, anders
5.3
Naam voogd
5.4
Naam Gecertificeerde Instelling
> indien van toepassing
5.5
Adres, postcode, woonplaats en land
5.6
Telefoonnummer
5.7
E-mailadres
5.8
Beschikking waaruit voogdij blijkt
(Kinderbeschermings)maatregelen
6
6.1
Soort maatregel
6.2
Ingangsdatum
dag
maand
jaar
6.3
Eind datum
dag
maand
jaar
6.4
Uitvoerende Gecertificeerde Instelling
Juridische bijstand
7
Contactgegevens van uw advocaat/juridisch adviseur (indien van toepassing). Noteert u alléén deze gegevens, als de advocaat ook daadwerkelijk uw teruggeleidingsverzoek behandelt. 
Voor een gespecialiseerde advocaat internationale kinderontvoering kunt u contact opnemen met het Centrum IKO (www.kinderontvoering.org)
7.1
Naam advocaat/juridisch adviseur
7.2
Correspondentieadres
7.3
Telefoonnummer
7.4
E-mailadres
7.5
Wie is de contactpersoon voor de Centrale autoriteit
Informatie over de huidige verblijfplaats van het kind/de kinderen
8
Persoon bij wie het kind/de kinderen vermoedelijk verblijft/verblijven en vermoedelijke verblijfplaats van het kind/de kinderen
8.1
Voornamen
8.2
Achternaam
8.3
Relatie tot het kind/de kinderen
8.4
Vermoedelijk verblijfadres van het kind/de kinderen
8.5
Vul hier zo veel mogelijk aanknopingspunten in.
> Bijvoorbeeld contactgegevens van andere personen die mogelijk informatie kunnen verschaffen over de huidige verblijfplaats van het kind/de kinderen of bekende familieleden van de meenemende ouder, woonachtig in het land waar het kind/de kinderen nu is/zijn. 
Inhoud van het verzoek
9
Datum en omstandigheden van de ongeoorloofde overbrenging/achterhouding
9.1
Datum van overbrenging/achterhouding
> Op of omstreeks welke datum is/zijn uw kind(eren) overbracht of achtergehouden? Of sinds welke datum bent u bekend met de overbrenging/achterhouding?
9.2
Is er door u toestemming verleend voor een (eventueel tijdelijk) verblijf van uw kind(eren) in het buitenland? Denkt u hierbij aan een vakantie of familiebezoek.
9.3
Welke periode?
9.4
Welke voorwaarden?
9.5
Omstandigheden van de overbrenging/achterhouding
> U kunt hier de feitelijke omstandigheden van de situatie voorafgaand aan de overbrenging/achterhouding weergeven alsmede de wijze waarop de overbrenging heeft plaatsgevonden of hoe de achterhouding is ontstaan.
Omstandigheden bij terugkeer van het kind 
10
10.1
Bent u in staat af te reizen naar het land waarnaar uw kind(eren) is/zijn meegenomen? 
> Bijvoorbeeld om een eventuele hoorzitting bij te wonen, of uw kind(eren) bij de eventuele terugkeer te begeleiden?
10.2
Op welke wijze zouden het/de kind(eren) en de meenemende/achterhoudende ouder na terugkeer van het kind/de kinderen contact met elkaar kunnen onderhouden?
Overige procedure(s)
11
11.1
Lopende procedures
> Geef - eventueel - hier aan welke andere procedures er op dit moment lopen. Vermeld hierbij de partijen, bij welke rechtbank, het zaaknummer en de juridisch vertegenwoordiger.
Hier kunt u ook aangeven of u aangifte heeft gedaan bij de politie.
Overige procedure(s)
12
Crossborder mediation is een vrijwillige procedure die ouders de mogelijkheid biedt om, ondersteund door twee ervaren crossborder mediators, overeenstemming te bereiken. De ouders worden door beide mediators geholpen om de geschillen in kaart te brengen. Uitgangspunt is om oplossingen te bedenken die recht doen aan het belang van het kind en voor beide ouders aanvaardbaar zijn.
12.1
Heeft u eerder pogingen tot mediation ondernomen? 
> Zo ja, wanneer?
12.2
Staat u open voor Crossborder Mediation met betrekking tot uw huidige aanvraag?
Andere relevante informatie
13
13.1
Andere relevante informatie
Machtigingsformulier
Bijlage 1
Geachte heer/mevrouw,   Hierbij machtig ik de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden en de aangezochte buitenlandse Centrale autoriteit om namens mij op te treden of iemand aan te wijzen die in staat is al het noodzakelijke en redelijke te doen in relatie met dit verzoek tot teruggeleiding.
V O L M A C H T
Naam verzoeker
Geboortedatum
dag
maand
jaar
Plaats
Datum
Handtekening akkoord
Toelichting bij aanvraagformulier "Verzoek tot teruggeleiding"
Bijlage 2
Verdragsland       
Indien uw kind(eren) vanuit Nederland ongeoorloofd naar het buitenland is (zijn) overgebracht of daar wordt (worden) achtergehouden, kunt u een verzoek tot teruggeleiding indienen bij de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. Met het verzoek wordt de Centrale autoriteit van het land waar het (de) kind(eren) thans verblijft (verblijven) op de hoogte gesteld van de ongeoorloofde overbrenging of achterhouding. U dient hiervoor het aanvraagformulier zo volledig mogelijk en in het Nederlands in te vullen. Mocht u de Nederlandse taal niet machtig zijn, dan kan het Centrum Internationale Kinderontvoering u behulpzaam zijn (zie de contactgegevens hieronder). 
De Nederlandse Centrale autoriteit zal op basis van het volledig ingevulde aanvraagformulier beoordelen of er mogelijk sprake is van internationale kinderontvoering in de zin van het Haags Kinderontvoeringsverdrag (1980) (hierna: het Verdrag). Indien er sprake is van kinderontvoering, zal de Nederlandse Centrale autoriteit uw verzoek tot teruggeleiding doorgeleiden naar de Centrale autoriteit van het land waar uw kind(eren) thans verblijft (verblijven). Hiertoe zullen het aanvraagformulier en de bijlagen vanuit het Nederlands worden vertaald naar het Engels dan wel naar de taal van het land waar het kind verblijft. 
Niet verdragsland
In het geval het (de) kind(eren) is (zijn) overgebracht naar/wordt(worden) achtergehouden in een land dat geen partij is bij het Verdrag, dan zal er in dat land geen Centrale autoriteit zijn. U kunt desondanks een verzoek tot teruggeleiding indienen. Het verzoek tot teruggeleiding wordt dan door de Centrale autoriteit via de diplomatieke route aangeboden aan de bevoegde autoriteiten van de aangezochte Staat, met behulp van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer informatie over de vraag of het land waar uw kind(eren) naar over is (zijn) gebracht of waar het (ze) wordt (worden) achtergehouden, is aangesloten bij het genoemde Verdrag kunt u vinden op de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht die het Verdrag beheert: www.hcch.net 
De Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden
Het formulier met de bijlagen kunt u opsturen naar de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden.
De Nederlandse Centrale autoriteit beoordeelt uw verzoek en zal vervolgens over gaan tot doorgeleiding of (indien niet aan de voorwaarden voldaan is) tot afwijzing van uw verzoek. 
 
De contactgegevens van de Nederlandse Centrale autoriteit zijn: 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Postbus 20301 
2500 EH DEN HAAG 
Telefoonnummer: +31 70 370 6252
Openingstijden: telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:30 uur
E-mail: kinderontvoering@minjenv.nl
Website: www.rijksoverheid.nl/internationale-kinderontvoering
Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)
Het Centrum IKO is een stichting die ouders ondersteunt en van informatie voorziet in geval van een (mogelijke) internationale kinderontvoering. Zo beschikt het Centrum IKO over een lijst van advocaten die gespecialiseerd zijn in internationale kinderontvoering, zowel in Nederland als in het buitenland. 
Het Centrum IKO is te bereiken via het telefoonnummer +31 (0)88 800 9000 op werkdagen tussen 9:30 uur en 16:30 uur, of via het e-mailadres: info@kinderontvoering.org. 
Doel van het verzoek
Een verzoek aan de Centrale autoriteit kan strekken tot teruggeleiding van een kind en kan aan de orde zijn nadat het kind ongeoorloofd is overgebracht naar het buitenland, dan wel wanneer het in het buitenland wordt achtergehouden en niet terugkeert. 
Ongeoorloofd wil zeggen: in strijd met het gezagsrecht over het kind. Strijd met het gezagsrecht doet zich voor wanneer een ouder (of andere persoon) het kind meeneemt naar het buitenland of in het buitenland achterhoudt zonder toestemming van de persoon of Gecertificeerde Instelling die (mede) een gezagsrecht over het kind heeft.
Algemene informatie
 
Kind(eren): 
Het Verdrag is niet langer van toepassing zodra een kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
 
Het uittreksel uit het geboorteregister van het (de) kind(eren) kan worden aangevraagd bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het (de) kind(eren) is (zijn) geboren en  staat (staan) ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.
 
Indien het (de) kind(eren) meerdere nationaliteiten heeft (hebben), dient u deze op te geven en de nummers van de paspoorten of identiteitsbewijzen te vermelden. U dient dan ook kopieën hiervan bij te voegen.  
 
Indien een (de) kind(eren) nog geen paspoort of identiteitskaart heeft (hebben) maar wel een andere vorm van identificatie, dient u dat te vermelden en ook daarvan een kopie bij te voegen. 
 
Gewone verblijfplaats:
De gewone verblijfplaats kan worden aangetoond met het uittreksel historische adressen van de Basisregistratie Personen (BRP). Ook dit uittreksel kan worden aangevraagd bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het (de) kind(eren) staat (staan) ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Met dit uittreksel kan worden aangetoond waar de gewone verblijfplaats was voorafgaand aan de overbrenging of achterhouding. De gewone verblijfplaats is de plaats waar het (de) kind(eren) gewoonlijk, dus meestal verbleef (verbleven). Aanknopingspunten zijn bijvoorbeeld waar het (de) (kind(eren) naar school ging(en) en waar het/hun sociale middelpunt van het leven ligt.  
 
Beschrijving en foto: 
Dit betreft de omschrijving van het uiterlijk van het (de) kind(eren) waarop het verzoek betrekking heeft. U dient een recente foto van het (elk) kind toe te voegen als bijlage.
 
Ouders: 
Hier dienen de gegevens van beide ouders te worden ingevuld. Bij ‘gewone verblijfplaats’ dient het woonadres te worden ingevuld. Ook wordt u verzocht een kopie bij te voegen van uw paspoort of uw identiteitskaart en dat van de meenemende ouder, en die gegevens op het formulier in te vullen. Ook hier geldt dat wanneer u en/of de meenemende ouder meerdere nationaliteiten bezit(ten), u dit dient te vermelden en kopieën van de paspoorten of identiteitsbewijzen dient bij te voegen. Indien het verblijf in Nederland van (een van) u is gebaseerd op een verblijfsdocument, kunt u het nummer daarvan eveneens invullen.  
 
Datum en plaats huwelijk: 
Uit de gegevens betreffende het huwelijk van de ouders kan veel worden afgeleid met betrekking tot het ouderlijk gezag over het (de) kind(eren). Vermelding van de volledige gegevens en het bijvoegen van een uittreksel uit het Huwelijksregister waaruit het huwelijk van de ouders blijkt, is indien van toepassing, noodzakelijk. Een uittreksel kan worden verkregen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken en de gemeente waar het ingeschreven is in het Huwelijksregister.
 
Geregistreerd partnerschap of andere samenlevingsvorm: 
Indien sprake is van een geregistreerd partnerschap of een andere samenlevingsvorm, dienen de gegevens hiervan te worden vermeld met datum van registratie van het geregistreerde partnerschap, dan wel de datum van aanvang van de samenlevingsvorm en bijvoeging van documentatie waaruit de registratie of aanvang van de samenlevingsvorm blijkt.
 
Datum en plaats echtscheiding: 
Informatie betreffende de eventuele ontbinding van het huwelijk van de ouders is van even groot belang als de informatie betreffende het huwelijk. Een kopie van de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank en een bewijs van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand is daarom evenzeer noodzakelijk. Indien tussen de ex-echtgenoten een echtscheidingsconvenant is gesloten, wordt u verzocht dit bij te voegen. Dat geldt ook voor het document waaruit de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk blijkt, indien van toepassing, of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap of een andere samenlevingsvorm.
 
Ouderlijk gezag en voogdij: 
Wanneer het ouderlijk gezag of voogdij bij beschikking van de rechter is opgedragen aan een van de ouders, een andere persoon of een Gecertificeerde Instelling, dient u dat aan te geven met duidelijke vermelding van de datum van de beschikking. U wordt in dat geval verzocht het document waaruit dit blijkt toe te voegen. Mocht er sprake zijn van een afwijkende of gewijzigde afstammingsrelatie, bijvoorbeeld een latere erkenning of de beëindiging van een gezagsrelatie, dan kunt u dat hier vermelden.
 
Procedures: 
In voorkomend geval kunt u vermelden welke andere civiele procedures gevolgd zijn, aanhangig zijn of zijn voorgenomen, zoals een echtscheidingsprocedure of een procedure waarbij wijziging van het ouderlijk gezag over het (de) kind(eren) of de wijziging van de woonplaats wordt verzocht. 
 
Informatie over een eventuele strafrechtelijke procedure is ook nuttig, met name de vermelding of aangifte is gedaan van onttrekking aan het ouderlijk gezag van het (de) kind(eren). Wanneer dit het geval is, wordt u verzocht een kopie van het proces-verbaal van de aangifte bij te voegen. Let wel: het doen van aangifte is geen vereiste voor het indienen van een teruggeleidingsverzoek bij de Centrale autoriteit.
Vermoedelijke verblijfplaats van het(de) kind(eren): 
Inlichtingen waar het (de) kind(eren) momenteel feitelijk verblijft (verblijven), zijn van groot belang. Immers, indien het (de) kind(eren) zich niet op het grondgebied van de aangezochte staat bevindt (bevinden), of aldaar niet wordt (worden) gevonden, dan kan een teruggeleidingsprocedure niet plaatsvinden. Wanneer uw kind(eren) bij een andere persoon dan de ouder verblijft (verblijven), wordt u verzocht de gegevens van deze persoon op de aangegeven plaats in het formulier volledig in te vullen. Indien de precieze adresgegevens niet bekend zijn, maar wel vaststaat dat het (de) kind(eren) zich in de aangezochte staat bevindt (bevinden), is het ten behoeve van de lokalisering van het (de) kind(eren) noodzakelijk dat zoveel mogelijk gegevens over andere personen worden vermeld. De verstrekking van dergelijke gegevens kunnen aanvullende aanknopingspunten verschaffen over de verblijfplaats, dan wel ten behoeve van de lokalisering van het (de) kind(eren). Zo kunt u denken aan familieleden van de meenemende ouder die mogelijk voor een tijdelijke verblijfplaats zorgen. 
 
Voorgestelde maatregelen voor de terugkeer van het(de) kind(eren): 
De verzoekende ouder kan aangeven op welke wijze hij/zij wenst dat de effectieve teruggeleiding van het (de) kind(eren) zal plaatsvinden. De ouder kan aangeven, indien nodig, bereid te zijn het (de) kind(eren) te komen ophalen, of bereid te zijn naar het betreffende land af te reizen om een zitting bij te wonen.
 
Contact na terugkeer: 
De verzoekende ouder kan hier aangeven wat hij/zij voorstelt met betrekking tot het contact tussen het (de) kind(eren) en de meenemende ouder in het geval van een teruggeleiding. Deze informatie kan behulpzaam zijn om de meenemende ouder ertoe te bewegen het (de) kind(eren) vrijwillig te laten terugkeren. 
 
Plaats datum en omstandigheden van de ongeoorloofde overbrenging of achterhouding van het kind: 
U wordt verzocht om hier de gegevens in te vullen betreffende de datum, de plaats en omstandigheden waaronder de overbrenging of achterhouding van het (de) kind(eren) heeft plaatsgehad. 
 
Een voorbeeld:
“In 2004 ben ik met de moeder van de kinderen in Nederland getrouwd. In 2006 en 2009 zijn onze kinderen geboren. Tot 2015 hebben wij als gezin samengewoond. In 2015 zijn we gescheiden en de kinderen woonden bij hun moeder. Ik had omgang met de kinderen om het weekend. We behielden allebei het gezag. Mijn ex-vrouw heeft in 2016 een nieuwe relatie gekregen met een Duitse man. Zonder mijn toestemming en zonder mijn medeweten is zij plotseling naar Duitsland vertrokken. Ik wist hier niks van. Ik ging naar het huis om mijn kinderen op te halen op zaterdag 23 oktober 2016 en trof daar een leeggehaald huis aan! Van de buren kreeg ik te horen dat mijn ex-vrouw op vrijdag 22 oktober was vertrokken met de kinderen met een grote verhuiswagen. Ik vermoed dat ze naar Duitsland zijn vertrokken, naar het huis van haar nieuwe relatie. Telefonisch heb ik meerdere malen geprobeerd in contact te komen met mijn ex-vrouw en met mijn kinderen. Dit is tot op heden niet gelukt. Mijn ex-vrouw heeft nooit om mijn toestemming gevraagd voor het vertrek. Ik wil dat mijn kinderen weer in Nederland komen wonen en weer naar hun gewone school gaan.”
 
Volmacht: 
De verzoekende ouder dient de buitenlandse Centrale autoriteit volmacht te verlenen namens hem/haar op te treden. De verzoekende ouder/ Gecertificeerde Instelling dient zijn/haar volledige naam in te vullen, zijn/haar geboortedatum, de datum en plaats van ondertekening en tot slot dient de volmacht ondertekend te worden.
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