
Reizen naar Zuid-Afrika met kinderen ‘bemoeilijkt’

Reizen naar Zuid-Afrika met kinderen vanaf 1 oktober alleen toegestaan met officieel 

geboortecertificaat

Op 26 mei jongstleden voerde de Zuid-Afrikaanse regering enkele belangrijke wetswijzigingen 

door rondom het aanvragen en verlengen van vergunningen en visa voor Zuid-Afrika. Dit had met 

name gevolgen voor mensen die voor langere tijd in Zuid-Afrika wonen en werken. Vooralsnog 

hadden de veranderingen weinig tot geen invloed op mensen die louter op vakantie naar Zuid-

Afrika gingen en hier ‘slechts’ 90 dagen bleven – kortom: zij die op een toeristenvisum Zuid-Afrika 

binnenkomen en die termijn niet overschrijden. 

Echter, daar lijkt nu verandering in te komen. Vanaf 1 oktober moeten mensen die met kinderen 

jonger dan 18 jaar naar Zuid-Afrika reizen naast een geldig paspoort en ticket, ook een officieel 

geboortecertificaat van de minderjarige reizigers tonen. De nieuwe minister voor Binnenlandse 

Zaken Malusi Gigaba maakte deze week bekend een wet ondertekend te hebben die reizen met 

kinderen naar Zuid-Afrika aan enige bureaucratische banden legt. Waar deze regel eerst per 1 juli 

aanstaande doorgevoerd zou worden, is de wettelijke verplichtstelling vanwege luid protest 

uitgesteld tot 1 oktober, aldus de laatste berichtgeving. 

In het kort behelst de nieuwe regelgeving het volgende:

• Dat ouders die met kinderen reizen naast hun paspoorten en tickets ook een origineel 
geboortecertificaat van het reizende kind(eren) kunnen tonen;

• Wanneer kinderen zonder hun ouders reizen (maar met een familielid, kennis of andere ‘guardian’), 
dan moeten zij een officiële verklaring bij zich hebben waarin beide ouders toezeggen dat het kind 
toestemming heeft om te reizen, evenals kopieën van de paspoorten van de ouders of de wettelijke 
voogd van het reizende kind;

• Wanneer slechts een van de ouders met het kind meereist, dan moet hij/zij naast het geldige 
geboortecertificaat een schriftelijke verklaring van de andere ouder hebben, die het kind 
toestemming geeft om te reizen; 

• Indien nodig een officieel bewijs dat deze alleenstaande ouder volledige voogdij en ouderlijke 
zeggenschap over het reizende kind heeft, danwel een officiële overlijdensakte van de andere ouder 
van het kind.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Home Affairs) voert deze veranderingen door om 

mensenhandel en illegale adoptie te bestrijden, meldt Minister Malusi Gigaba. Dat laat onverlet dat 

de wetswijzigingen alom onder veel Zuid-Afrikaans protest ontvangen zijn. 

Reactie Zuid-Afrikaanse Consulaat in Den Haag

KaapstadMagazine.nl belde met meneer R. Kolsteen van het Zuid-Afrikaanse Consulaat in Den 

Haag. Ook hij geeft aan dat informatie vanuit Home Affairs maar moeilijk Den Haag bereikt, en dat 

het daarom niet altijd makkelijk is de juiste informatie te verschaffen. Nadat hij op 10 juni - de dag 

waarop de eerste berichten in de Zuid-Afrikaanse kranten verschenen - nog niets van een en 

ander wist, kon hij op woensdag 11 juni meedelen dat inmiddels ook bij de Ambassade en het 

Consulaat bekend geworden was dat deze regels inderdaad van kracht worden. Hoewel bij het 

Consulaat de periode waarop dit gebeuren zal vooralsnog op 'in september' was blijven steken, 

terwijl in Zuid-Afrika de implementatiedatum al uitgesteld is naar 1 oktober. 

Kortom: eenieder die vanaf 1 oktober met kinderen onder de 18 jaar van of naar Zuid-Afrika 

reist, dat deze in bezit moet zijn van een officieel geboortecertificaat met apostilles, vertelt 
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meneer Kolsteen. Met een apostille of legalisatie wordt de echtheid van een handtekening op een 

document bevestigd. 

Heb je vragen en wil je direct contact opnemen met het Zuid-Afrikaanse Consulaat in Den Haag? 

Bel dan op weekdagen tussen 14.00 en 16.00 naar +31 (0)70 392 4501.  

Hoe vraag je een geboortecertificaat aan?

Het is belangrijk om te weten dat er tussen het aanvragen en het ontvangen van een 

geboortecertificaat (kosten: €12,50) een doorlooptijd van 5 dagen oplopend tot 3 weken kan zitten 

(afhankelijk van de manier van aanvragen), die aangevraagd moet worden in de gemeente van 

geboorte. Om een geboortecertificaat aan te vragen moet je sowieso een geldig legitimatiebewijs 

van zowel jezelf als het kind meebrengen. Let op: maak bij het aanvragen van het certificaat 

duidelijk dat je een Engelstalig certificaat wil, en geef ook expliciet aan dat die apostillestempel 

van belang is. Neem indien nodig contact op met jouw gemeente voor meer informatie.

KaapstadMagazine.nl staat in nauw contact met Intergate Immigration, hét bureau dat 

Nederlanders en Belgen helpt bij het aanvragen van allerlei soorten woon- en werkvergunningen 

voor Zuid-Afrika. Zit jij met een prangende vraag rondom het aanvragen van een nieuw visum of 

verlengen van je huidige visum? Neem dan vooral contact op met Marcia Heidsieck, de 

Nederlandse consulente van Intergate via marcia@intergate-immigration.com. Algemene 

contactgegevens zijn te vinden op de website van Intergate. 

Een duidelijk overzicht van alle wijzigingen in de wet die Home Affairs in mei 2014 doorvoerde 

lees je in ons overzicht ‘Belangrijke wetswijzigingen rondom visa en vergunningen Zuid-Afrika’. 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit en over Zuid-Afrika? Meld je dan nu aan voor 

onze gratis maandelijkse nieuwsbrief en volg ons op Facebook en Twitter.  
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