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Onde!werp: Naamsverm~lding
,in dè -vreemdelingena-dmini- ..- ' -'

"Jtratie van door Nederlanders'

in 'het,buitenland geadopteerde
kinderen.. ,- -

"In verban~ met de':inwerkingtred-lng op1 -ja~uari j.1.

van het nieuwe Besluit Bevolkingsboekhäuding is de vraag

gerezen, m~t welke naa~ de beschrijving in het'b~volkings-
registe! dient plaa~ste hebben van een door Nederlanders
in Griekenland geadopteerd G~ieks kind, z9nder dat bij de

adoptie ten volle aan de voorwaarden van Nederlands mate-
rieelrecht'is voldaan(a~t.344K.B.W.). .' - C

Het dienaangaande tussen de Ministeries van Binnen-
landse Zaken en Justitie gepleegd overleg heeft 'tot de con-I

clusie geleid dat om praktische redenen op de persoons-
kaart van he-t Griekse kind m-elding ware te maken van de

geslachtsnaam, 'die-het als gevolg van de adoptie naar zijn
national~ wet heeft verkregen, zijnde de geslachtsnaam
van de adoptiefvader. Voor het overige heeft een zodanige
adoptie voor wat de beschrijving in het bevolkingsregis-
ter betreft geen gevolgen. Het kind heeft door de adoptie

~iet de Nederlandse nationaliteit verkregen, aangezien het
niet in het Koninkrijk is geadopteerd-(art. 1 bis van de
Wet op het Nederlanderschap en het 1ngezetenschap), ter-

wijl de vermelding van de personalia van de ouder(s) naar
de situatie v66r de adoptie dient te geschieden.

Ten aanzien van een door Nederlanders in het buiten-

land geadopteerd kind van een andere vreemde nationaliteit
zal voor de beschrijving in het bevolkingsregister een-
zelfde gedragglijn worden gevolgd.

Het behoeft geen betoog dat vermelding van in h~t
~uitenland naar vreemd recht geadopteerde'kinderen in de
Nederlandse bevolkingsadministratie ,ondereen andere naam.
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lan in delhier te lande gevoerde vr~e~delingenad~inistra-

Gie tot misverstand c. q. verwarring" aanleiding, kàn ge"ven.
Ik acht hét daarom gewenst dat wat deteriaamstel-

Ling van de bovenbedoelde kinderen'betreft de voor de be-

rolkingsboekhouding voorgeschreve~l~èdragslijn obk ten:

)enoeve van:de vreemdelingenadministratie wordt gevolgd.
Ik moge u mitsd~eh "vérzoeken om, na raadpleging van

let bevolkingsregister in u~ gemeente, voor de uniforme
jenaa{llstelling-van de hovenvermelde kinderen, voor zover
lier t,e.lande reeds verbli.Jvend, in uw vreemdelingenad-
[inistratie te willen zorgdragenen in den vervolge ook

Ln voorkomende gevallen overeenkomstig deze:gedragslijn.'
je willen handel.en c.q. doen handel~n. ..' . , '

Tevens ware in voorkom~nde gevallen opgave'.van ge- '
vijzigde naamsaahduiding te doen aan dé Hoofdafd~ling ..

Treemdelingenzaken en Grensbewaking van mijn ministerie,
~ulks;-met gebruikmaking: van" formulieren overeenkomstig

let als bijlageH2-b bij de~Vree~detingencirculaire"ge-
roegd.model. .,',

. -- De inhoud van het o,nderwerpelijk ro'~ds'chrijvèn z.al
;.z.t. worden verw~rk_t in de Vre~mdelingenc'irc~laire..

'In afwachting'daarvan ware deze aansc~rijving on-
liddellijk achter.b~j~age H2-fin de Vreemdelingencir- '

,ulaire in te voegen~ .

De ).iinister. van Ju~ti ti-e,

namensd-èMinis'j;er t" '.

Het H~ofd van de ~oo~dafdeling-
Vreemdelîngenzaken en Grensbewaking,

Wessél

..
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Lan in de' hier te lande gevoerde vr~emdelingenad~inistra-
;ie tot misverstand c.q. verwarring' aanleiding,. kàn ge'veil.

Ik acht hét daarom gewenst dat wat deteriàamstel-
.ing van de bovenbedoelde kinderen'betreft de voor de be-

rolkingsboekhouding voorgeschreve~~édragslijn obk ten:

)ehoeve van:de vreemdelingenadministratie wordt gevolgd.
Ik moge u mitsd~eh vèrzoeken om, na raadpleging van

Let bevol~ingsreglster in UW gemeente, voor de uniforme

;ena~ätelling- van de hovenvermelde kinderen, voor zover
Lier t.e.lánde reeds verbli,jvend, in uw vreemdelingenad-
Linistratie te willen zorgdragen en in den vervolge ook

,n voorkomende gevallen overeenk.omstig deze:gedragslijn.'
,e willen handel.en c. q. doen handelen. ..' . .

Tevens ware in voorkom~nde gevallen opgave' van ge-
rijzigde naamsaanduiding te doen aan dé Hoofdafd~ling .~

'reemdelingenzaken en Grensbewaking van mijn ministerie,
,ulksrmet gebruikmaking van'.formulieren overeenkomstig

,et als bijlage' H2-b bij de':Vree~d.elingenc.irculaire -ge-
'oegd .model. . .'.

. -- De inhoud van het o,nderwerpelijk. ro~ds'chrijvèn z.al
. z. t. worden verw~rk_t in de Vre~mdelingenc'irc~laire..

In afwachting'daarvan ware deze aansc~rijving on-

,iddellijk achter,b~j~age H2-fin de Vreemdelingencir- .

ulaire in te voegen~ .

De )!~inister.. van Ju~ti ti'e,

namensd'e 'Minis~er t' '.

Het H~öfd van de ~oo~dafdeling-

Vreemdelîngenzaken en Grensbewakihg,
Wessel .
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