
 

 

Regels voor minderjarigen jonger dan 18 jaar, die naar en vanuit Zuid-Afrika reizen: 

I. De minderjarige reist met beide (biologische) ouders. Als de achternaam van de minderjarige overeenkomt met 

die van de (biologische) ouders, dan hoeft alleen een geldig paspoort getoond te worden.  

 

Als de achternaam van de minderjarige niet hetzelfde is als die van beide ouders moet er naast een geldig 

paspoort een origineel of een uittreksel van de geboorteakte getoond kunnen worden; 

 

II. Als een minderjarige reist met één van de (biologische) ouders, dan moet er naast een geldig paspoort en een 

origineel of een uittreksel van de geboorteakte het volgende getoond kunnen worden: 

- Toestemmingsbrief of -formulier van de (biologische) ouder of wettige voogd die niet mee reist. Hierin 

moeten de contactgegevens opgenomen worden en een kopie van het paspoort van de ouder die 

toestemming geeft; 

- Een brief die speciale omstandigheden aangeeft; of 

- Een rechterlijk bevel waarbij aan de huidige ouder volledige voogdij is toegezegd. 

- In het geval waarbij een ouder is overleden moet een overlijdensakte getoond kunnen worden. 

- In het geval er maar één ouder op de geboorte akte staat dan moet deze of een uittreksel daarvan getoond 

kunnen worden.  

 

III. Als een minderjarige reist met een volwassene anders dan met één of beide (biologische) ouders dan moet er 

naast een geldig paspoort en een origineel of een uittreksel van de geboorteakte het volgende getoond kunnen 

worden: 

- Toestemmingsbrief of -formulier van de (biologische) ouder(s) of wettige voogd die niet mee reist/reizen. 

Hierin moeten de contactgegevens opgenomen worden en een kopie van het paspoort/de paspoorten van 

de ouder(s) die toestemming geeft/geven; 

- Contactgegevens van de persoon die de minderjarige ontvangt of opvangt op de bestemming. 

 

IV. Als een minderjarige alleen naar Zuid-Afrika reist, dan moet er naast een geldig paspoort en een origineel of een 

uittreksel van de geboorteakte het volgende getoond kunnen worden: 

- Toestemmingsbrief of -formulier van de (biologische) ouder(s) of wettige voogd die niet mee reist/reizen. 

Hierin moeten de contactgegevens opgenomen worden en een kopie van het paspoort/de paspoorten van 

de ouder(s) die toestemming geeft/geven (of toestemming van één ouder, samen met een rechterlijk bevel 

waarbij aan de huidige ouder volledige voogdij is toegezegd of een overlijdensakte; en 

- Een brief van de persoon die de minderjarige ontvangt/opvangt in Zuid-Afrika, inclusief de adres- en 

contactgegevens, paspoort informatie en kopie van het paspoort van deze persoon.  

WAARSCHUWING: Passagiers die arriveren zonder de nodige documenten krijgen 24 uur om aan de benodigde 

documenten te komen. 

Alle documenten moeten in het Engels zijn, behalve de geboorteakte of uittreksel daarvan. De toestemmingsbrief of het 

toestemmingsformulier mag maximaal 6 maanden oud zijn bij aankomst in Zuid-Afrika.  

Ouders met geadopteerde kinderen die geen geboorteakte of uittreksel hiervan hebben van het kind moeten de 

adoptiepapieren kunnen laten zien als hier om wordt gevraagd.  
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