DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - N4 - PERSOONSGEGEVENS
(LOI/WET 8.12.1992)

Koninkrijk België
Consulaat Santa Cruz de Tenerife

E-mail:
tenerife@diplobel.fed.be
Website:
www.diplomatie.belgium.be/spain

Inschrijvingsaanvraag minderjarige <18j
De formulieren kunnen rechtstreeks op uw scherm ingevuld worden. Alleen de handtekening moet met zwarte
balpen. Alleen blz. 2 en 3 uitprinten.

Nodige documenten





Inschrijvingsformulier: invullen, dateren en ondertekenen; één van de ouders moet het
inschrijvingsformulier ondertekenen; (pag.2-3)
Geboorteakte indien het kind nooit in België of in het buitenland ingeschreven was (certificado
literal de nacimiento, voorzien van Apostille)
Certificado de empadronamiento: certificaat van inschrijving in de Spaanse gemeente
Copie van het identiteitsbewijs van ELKE ouder (identiteitskaart of paspoort).

Hoe kunt u de inschrijvingsaanvraag indienen?




Persoonlijk in het Consulaat*
Per brief (documenten per post versturen)*
Per email, en per post de originele vereiste bewijsstukken toezenden.

U ontvangt een email ter bevestiging van de inschrijving. Gelieve een volledig dossier te sturen.
Adres van het Consulaat*
Consulado de Bélgica, Edificio Ahlers y Rahn, Calle Villalba Hervás 4, 2°, 38002 Santa Cruz de Tenerife,
email : tenerife@diplobel.fed.be

Identiteitskaart: Kids-ID
U kunt voor uw kind een Kids-ID aanvragen, en ook een biometrisch paspoort indien gewenst.
Let op! Elke burger moet ook in het bezit zijn van een geldig nationaal identiteitsdocument, het bezit
van een Spaanse verblijfsvergunning is onvoldoende.
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Inschrijvingsformulier minderjarige <18j
De formulieren kunnen rechtstreeks op uw scherm ingevuld worden.
Alleen de handtekening moet met zwarte balpen.
Eerst geslacht aanduiden.
Geslacht : ☐ M

☐

Rijksregisternummer :

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Naam, Voornamen (zoals vermeld op de geboorteakte) :
___________________________________________________________
Adellijke titel : _____________________________________________________
Geboortedatum : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Geboorteplaats (stad/land) : _______________________________________________
Adres : Straat + nr : ___________________________________________________
Postcode _ _ _ _ _

Gemeente

________________________________

Telefoonnr. : _________________________
Gsm-nr :

_________________________

E-mail ouders : __________________________________________________
Postadres :
Straat + nr of postbusnr __________________________________________________
Postcode _ _ _ _ _ Gemeente + land ___________________________________

Nationaliteit: BELG

Andere nationaliteit: ________________________

verkregen door ______________

sinds _ _ / _ _/____

Afstamming :
NAAM, voornamen vader :

________________________________________

Geboortedatum _ _ / _ _ / _ _ _ _

Geboorteplaats : _____________________

Nationaliteit(en) ___________________________________
NAAM, voornamen moeder : ________________________________________
Geboortedatum _ _ / _ _ / _ _ _ _

Geboorteplaats : _________________

Nationaliteit(en) ____________________________________
Datum en plaats van huwelijk van ouders ____________________________________
Gezinssamenstelling :
Lid van het gezin van: _______________________________________________
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☐ Ik ga ermee akkoord dat bovenstaande gegevens elektronisch worden bewaard en eventueel voor
wettelijke doeleinden gebruikt kunnen worden.

Persoon te verwittigen in geval van nood:
Naam + voornaam: ____________________________
Tel : ____________________
E-mail : _______________________________________

Ingevuld te

______________________

Handtekening moeder*

op

__/__/____

Handtekening vader*

Handtekening voogd*

*Verplichte handtekening van één of beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of voogd
(+ een kopie van het identiteitsbewijs van ELKE ouder/voogd dient te worden toegevoegd !)

ELKE WIJZIGING VAN UW GEGEVENS…. ADRES, TEL, E-MAIL, BURGERLIJKE STAND MOET ONS
GEMELD WORDEN !
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