Bijlage
Bezoek aan kleinkind vrijstelling
inreisverbod Covid-19
Vul deze verklaring alleen in als u voor kort verblijf naar
Nederland wilt komen en uit een land komt waarvoor een
inreisverbod geldt vanwege Covid-19 (zie de actuele lijst met
landen waarvoor geen inreisverbod geldt). Bent u volledig
gevaccineerd en kunt u dit aantonen? Dan hoeft u deze
verklaring ook niet in te vullen.
Let op! Het invullen van de verklaring in strijd met de waarheid
levert een strafbaar feit op, waarvan in alle gevallen aangifte
wordt gedaan. Deze verklaring moet u laten zien als uw
vervoerder daar om vraagt en/of bij binnenkomst aan de grens
met Nederland.

1

Gegevens van de ouders in Nederland

								 Invullen in blokletters
1.1 Naam ouder 1 van kleinkind
(zoals in het paspoort)

Achternaam

|
Voornamen

|
1.2 Geslacht ouder 1

Man
Dag

Vrouw
Maand

Jaar

1.3 Geboortedatum ouder 1
1.4 Naam ouder 2 van kleinkind
	(indien in beeld) (zoals in het paspoort)

Achternaam

|
Voornamen

|
1.5 Geslacht ouder 2

Man
Dag

Vrouw
Maand

Jaar

1.6 Geboortedatum ouder 2
Straatnaam

1.7 Woonadres

Huisnummer en toevoeging

|																									|
Postcode

Plaats

																|
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2

Gegevens van de bezoekende grootouders

								 Invullen in blokletters
2.1 V-nummer (indien bekend)
Achternaam

Grootouder 1
2.2 Naam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
2.3 Geslacht

Man
Dag

Vrouw
Maand

Jaar

2.4 Geboortedatum
Achternaam

Grootouder 2
2.5 Naam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
2.6 Geslacht

Man
Dag

Vrouw
Maand

Jaar

2.7 Geboortedatum
Straatnaam

Huisnummer en toevoeging

|																									|

2.8 Woonadres

Postcode

Plaats

																|

3

Verklaring

								
Referent(en) en vreemdeling(en) verklaren dat de grootouders naar Nederland komen om hun minderjarige
kleinkind(eren) te bezoeken (ook bij bezoek aan meer kleinkinderen kunt u de gegevens van één kleinkind invullen):
3.1 Naam van het kleinkind

|
Dag

Maand

Jaar

3.2 Geboortedatum
								
Bij deze verklaring moet u bewijstukken bijvoegen waaruit blijkt dat het uw (klein)kind is. Als uw kleinkind net is
geboren, kunt u een geboorteakte of document van ziekenhuis of huisarts bijvoegen waaruit de geboorte blijkt.
								Door ondertekening van deze verklaring geeft u aan op de hoogte te zijn van de geldende Covid-19 regels in
Nederland en verklaart u zich daaraan te houden. Om te zien welke regels voor u gelden zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inreizen-doorreizennederland-en-heteu-inreisverbod/uitzonderingen-eu-inreisverbod.
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4

Ondertekening

								 Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld.
4.1 Naam

|
Plaats

4.2 Plaats en datum

|

4.3	Handtekening ouder 1 van
kleinkind

|

4.4	Handtekening ouder 2 van
kleinkind
(indien van toepassing)

|

4.5	Handtekening grootouder 1

|

4.6	Hantekening grootouder 2
(indien van toepassing)

|

Dag

Maand

Jaar

