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BELEIDSINSTRUCTIE INMIGRACION 

Onderwerp Beleid inhoudende voorwaarden reizen 
met een minderjarige1 

Ingangsdatum Met onmiddellijke ingang 

Relevante wettelijke regelingen Artikel 35 Internationaal verdrag inzake 
rechten van het Kind 

Boek 1 Arubaans Burgerlijk Wetboek 

Artikel 2:246 Wetboek van Strafrecht 
van Aruba 

 

Inleiding: 

Het internationale verdrag inzake rechten van het kind, waaraan Aruba ook is 
aangesloten, nopen dat er nationale maatregelen worden getroffen ter 
voorkoming van o.a. kinderontvoering. 
Het reizen zonder toestemming van de andere ouder kan leiden tot het 
onttrekken van de minderjarige aan het ouderlijk gezag, welke strafbaar is gesteld 
in artikel 2: 246 van het wetboek van strafrecht van Aruba.  
In het kader hiervan en uitgaande van een effectieve grenscontrole is het 
wenselijk om het formulier: Toestemmingsformulier reizen met minderjarige te 
introduceren. 
 
Bij het reizen met minderjarigen kunnen de volgende scenario’s zich voordoen, 
waarbij toestemming is vereist: 

1. Een ouder met gezamenlijk gezag die met het minderjarige reist zonder de 
andere ouder. De reizende ouder heeft dan toestemming nodig van de 
andere ouder. 
Artikel 1: 251 lid 1 BWA: tijdens het huwelijk oefenen beide ouders het 
gezamenlijk gezag. Artikel 1: 251 lid 2 jo. Lid 3: bij ontbinden van het 
huwelijk zal de rechter bepalen aan wie het gezamenlijk gezag zal 
toekomen. 

2. Een ouder zonder ouderlijk gezag die met het minderjarige kind wil reizen 
heeft dan toestemming nodig van de ouder die met het gezag is belast. 

 
1 Artikel 1: 233 Arubaanse Burgerlijk Wetboek (BWA): Minderjarigen zijn zij die de ouderdom van 
achttien jaren niet hebben bereikt 
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Indien alleen de moederschap t.a.v. het kind vaststaat en de moeder nimmer 
gehuwd was met de vader en de vader ook geen verzoek om gezamenlijk gezag 
heeft ingediend, dan oefent de moeder van rechtswege het gezag over de 
minderjarige. Dan heeft de moeder geen toestemming nodig van de vader. 

 
 
Instructie: 
Gelet op de in dit document genoemde regelingen wordt aanbevolen dat ouders 
die met hun minderjarige kind willen reizen, het toestemmingsformulier, 
verkrijgbaar bij afdeling Vondellaan, invullen. Het toestemmingsformulier dient 
per kind ingevuld te worden. Dit document inclusief de in het document 
vermelde aanvullende stukken dient bij vertrek aangetoond te worden aan de 
migratieambtenaar. 
 
 
 
 
 

 

 

 


