
Заява під присягою або затвердження за відсутності документів, що посвідчують особу, для 
неповнолітніх українців. 

 
Для неповнолітніх, які прибули із сім’єю і не мають документів, що посвідчують особу, батьки 
(за відсутності інших документів) можуть подати заяву під присягою або затвердження, за 
допомогою якої муніципалітет встановить особу дітей. Це виняток із стандартного правила і 
застосовується лише до цієї цільової групи за нинішніх обставин. 
 
Вам буде надана можливість надати особисті дані вашої дитини. Це необхідно зробити у 
правильному порядку. Необхідно надати особисті дані вашої дитини, зазначені в офіційних 
документах. Такі як: прізвище та ім‘я, дата народження, місце та країну народження, імена 
батьків, як зазначено в офіційних документах (посвідчення особи, паспорт, свідоцтво про 
народження). 
Ця заява може бути зроблена лише один раз. Твердження має бути достовірним. Ви повинні 
знати, що хибна заява карається. 
Ця заява також зазначатиме, чи прийняли ви присягу чи дали обіцянку. 
 
Обіцянка: 
Чи обіцяєте ви беззастережно, що особисті дані та дані про сімейне становище, згадані вами 
нижче, є вірними? Якщо так, будь ласка, скажіть: "Я заявляю і обіцяю" 
 
Присяга: 
Чи присягаєте ви беззастережно, що особисті дані та дані про сімейне становище, згадані вами 
нижче, є єдино вірними? Якщо так, підніміть вказівний і безіменний пальці правої руки і 
скажіть: «Допоможи мені, Боже Всемогутній». 
 
Примітка: 
Ви завжди зберігаєте за собою зобов'язання надати оригінали документів, якщо така 
можливість з'явиться. 
 
  



Verklaring onder eed of belofte bij gebrek aan de identiteitspapieren voor minderjarige Oekraïners 
 
Voor minderjarigen die in gezinsverband zijn meegekomen en die geen identiteitsbewijs hebben, 
kunnen de ouders (bij gebrek aan overige documenten) een verklaring onder eed of belofte afleggen, 
waarmee de gemeente de identiteit van de kinderen vaststelt. Dit is een uitzondering op de 
standaardregel en alleen toepasbaar voor deze doelgroep in de huidige omstandigheden.  
U wordt in de gelegenheid gesteld de persoonsgegevens van uw kind op te geven. Dit moet op de 
juiste manier gebeuren. De juiste manier betekent in dit geval, de wijze die ook in uw officiële 
stukken staan. Denk hier aan naam, achternaam, geboortedatum, plaats en land; naam ouders zoals 
in de officiële papieren (identiteitsbewijs, paspoort, geboorteakte) vermeld is.  
Deze verklaring kan maar 1 keer worden opgemaakt. De verklaring moet op waarheid berusten. U 
moet zich ervan bewust zijn dat het afleggen van een valse verklaring strafbaar is.   
 
In deze verklaring wordt ook opgenomen of u de eed of de belofte hebt afgelegd. 
 
De belofte: 
Belooft u zonder enig voorbehoud dat de door u hierna te noemen persoonsgegevens en burgerlijke 
staat gegevens de enige juiste zijn? Zo ja, wilt u dan uitspreken: “Dat verklaar en beloof ik” 
 
De Eed: 
Zweert u zonder enig voorbehoud dat de door u hierna te noemen persoonsgegevens en burgerlijke 
staat gegevens de enige juiste zijn? Zo ja, wilt u dan uw twee voorste vingers van de rechterhand 
opsteken en het volgende uitspreken: “zo waarlijk helpe mij God almachtig”.  
 
Mocht het van toepassing zijn: 
U houdt altijd wel de verplichting voor originele stukken zorg te dragen, als dit weer mogelijk is.  
 


