Checklist: Gezinshereniging met een minderjarig kind

 Aanvraagformulier 'Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en
gezin (voor referent)’;
 Kopie van het paspoort van het kind (alleen de houderpagina en alle
pagina's met opmerkingen en inreisstempels);
 Indien het buitenlandse kind niet in het land van zijn of haar
nationaliteit verblijft: een kopie van een verblijfsvergunning van het
land van verblijf, geldig voor nog minimaal drie maanden;
 Kopie van het paspoort van de referent in Nederland (alleen de
houderpagina en alle pagina's met opmerkingen en inreisstempels);
 Als de referent niet de Nederlandse nationaliteit heeft: kopie van de
voor- en achterzijde van een geldige verblijfsvergunning in Nederland;
 Kopie van de geboorteakte van het kind, met apostille of legalisatie.
Deze mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan zes
maanden. De geboorteakte moet zijn vertaald door een beëdigd
vertaler (zie de voorwaarden met betrekking tot officiële
documenten);
 Bewijsstukken waaruit blijkt dat de referent het rechtmatig gezag over
het kind heeft. Is de referent de moeder van het kind, dan is dat
meestal niet nodig;
 Als de andere ouder van het kind achterblijft in het buitenland: kopie
van een verklaring van die ouder, waarin hij of zij toestemming geeft
voor het vertrek van het kind naar Nederland om daar bij de andere
ouder Nederland te verblijven, met een kopie van het paspoort van de
achterblijvende ouder. Dit laatste is om de handtekening van de
achterblijvende ouder te kunnen controleren;
 De inkomensgegevens genoemd in de Bijlage: bewijsmiddelen
inkomen;
 Door de ouder die in Nederland verblijft of met het kind naar
Nederland komt ondertekende Verklaring referent;

 Indien van toepassing (zie Bijlage vrijstelling TBC plicht): door de
referent ondertekende intentieverklaring TBC-onderzoek. Is het
kind ouder dan 12 jaar, dan mag het kind zelf ook ondertekenen;
 Als het kind 12 jaar of ouder is: door het kind ondertekende Bijlage:
Antecedentenverklaring
 Als het kind 15 jaar of ouder is: door het kind ondertekende
Verklaring burgerlijke staat
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