
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Aanvraagformulier informatieverzoek
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Een informatieverzoek is een verzoek aan de buitenlandse autoriteiten om informatie te verstrekken die van belang is voor de bescherming van het/de kind(eren).  Een informatieverzoek kan gedaan worden door instanties die betrokken zijn (geweest) bij het/de kind(eren), in het kader van bijvoorbeeld jeugdbescherming of jeugdhulp (zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader).   De Nederlandse Centrale autoriteit geeft op het gebied van internationale kinderbescherming uitvoering aan het Haags Kinderbeschermingsverdrag (1996) en de Verordening  Brussel II-bis. Deze regelingen zijn niet van toepassing op maatregelen die genomen zijn ten gevolge van de door het/de kind(eren) begane strafbare feiten.    Indien betrokkenheid van de verzoekende instantie langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden en pas na een jaar een melding wordt gedaan, dan kan het verzoek in beginsel niet in behandeling worden genomen.   Betrek alle informatie die gemeld dient te worden in dit formulier. Bijlagen worden niet vertaald, met uitzondering van de meest recente beschikking betreffende een kinderbeschermingsmaatregel. Wees daarom zo volledig mogelijk.   Indien dit verzoek betrekking heeft op meerdere kinderen, kunt u voor ieder extra kind de gegevens invullen door op de “+ nog een kind opvoeren” button te drukken. Dit geldt ook voor andere velden.   De meeste vragen van dit formulier zijn multilijn velden. U kunt hierin meer informatie invullen en de beschikbare ruimte zal zich uitbreiden.
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Aanvraagformulier informatieverzoek
1.1
Verzoekende Centrale Autoriteit
1.2
Aangezochte Centrale Autoriteit
> Vul hier het land in waar het/de kind(eren) verblijft/verblijven
2
Algemene informatie: Gegevens van het/de kind(eren)
Kind nr
a.
Naam
b.
Voornamen
c.
Geboortedatum
dag
maand
jaar
d.
Geboorteplaats
e.
Geslacht
g.
Nationaliteit(en)
i.
Nummer(s) van Paspoort(en) of Identiteitskaart(en)
> Indien het kind deze niet heeft: een andere vorm van identificatie
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Gegevens van de ouders
Ouder Nr
a.
Naam
b.
Voornamen
c.
Geboortedatum
dag
maand
jaar
d.
Geboorteplaats
g.
Nationaliteit(en)
j.
Nummer(s) van Paspoort(en) of Identiteitskaart(en)
Gezag
4
4.1
Ouderlijk gezag/voogdij berust bij
4.2
Naam
4.3
Adres, postcode, woonplaats en land
4.4
Telefoonnummer
4.5
E-mailadres
4.2
Naam instelling
4.3
Sinds wanneer betrokken bij het/de kind(eren)
4.4
In het kader waarvan
4.3
Contactpersoon
4.4
Telefoonnummer
4.5
E-mailadres
4.6
Adres, postcode, woonplaats en land
Gegevens met betrekking tot het verzoek
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5.1
Samenvatting van de omstandigheden die hebben geleid tot het huidige verzoek> Gebruik bij het invullen zo min mogelijk afkortingen, zoals ots, uhp en cjg. Dit formulier wordt vertaald. Vertalers en buitenlandse autoriteiten begrijpen niet alle gebruikte afkortingen.
5.2
Betrokkenheid van jeugdbeschermingsinstanties in Nederland
> Geef (beknopt)aan welke jeugdbeschermings- of jeugdhulpinstantie wanneer betrokken is geweest en op welke gronden. Beschrijf zowel de vrijwillige als gedwongen hulpverlening die is ingezet. Indien sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel wordt u verzocht de beschikking daarvan toe te voegen bij dit formulier.
5.3
Voornaamste zorgen over het/de kind(eren) in Nederland
> Beschrijf de voornaamste zorgen over het/de kind(eren) en de omstandigheden in het kader waarvan de informatie wordt verzocht.
5.4
Concrete vragen voor de buitenlandse autoriteiten
> Beschrijf concreet en duidelijk welke vragen beantwoord zouden moeten worden door de buitenlandse autoriteiten. Strafrechtelijke of verblijfsrechtelijke informatie kan in beginsel niet worden verzocht. Geef duidelijk een termijn aan indien de gewenste informatie binnen een bepaalde termijn moet zijn ontvangen, bijvoorbeeld ten behoeve van een aankomende zittingsdatum, zodat de buitenlandse autoriteiten daar rekening mee kunnen houden.
5.5
Overige relevante informatie of opmerkingen
Vermoedelijke verblijfplaats van degene(n) over wie informatie wordt verzocht
6
6.1
Vermeld één concreet land
> Het verzoek kan niet naar meerdere landen worden uitgezet. Vermeld verder zo veel mogelijk aanknopingspunten, zoals regio, geboortedorp en namen van familieleden, indien adresgegevens niet bekend zijn.
6.2
Adres, postcode, woonplaats en land
6.3
Telefoonnummer
6.4
E-mailadres
6.5
Andere aanknopingspunten voor de verblijfplaats
Verzoekende instantie
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7.1
Contactpersoon
7.2
Telefoonnummer
7.3
E-mailadres
7.4
Postadres
7.5
Straatnaam
7.6
Postcode en plaats
Digitale formulieren
JnM ICT services i.o.v. Opmeer
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