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MINISTERIE VAN JUSTITIE

Directie Vreemdelingenzaken/
Directie Kinderbescherming

nr. AJZ 1334/E-633-A-393

onderwerp: buitenlandse pleegkinderen

's-Gravenhage, 24 november 1982

REEDS MEER VAN AANWEZIGAan I

1. de hoofden van plaatselijke politie

2. de Raden voor de Kinderbescherming

(in kopie ter kennisneming aangebo-

den aan de Procureurs-Generaal fgd.

Directeuren van Politie)

r--...
Rectificatie

Hierbij deel ik u mede, dat in de achtenderti~ste wijzi-

~ing van de Vreemdelingencirculairs betreffende Deel G-1 Bui-

tenlandse pleegkinderen, welke u bij aanschrijving nr. AJZ

1334/E-63:3-A-391 werd toegezonden, ten onrechte op blz. 8 de

alinea inzake de Adviescommissie Buitenlandse Pleegkinderen

is weggevallen.

Riermee in verband ontvangt u een nieuwe versie van de

blz. 8 en 9.

U wordt verzocht de tekst van de eerder toegezonden blz. 8

door te halen en blz. 9 te vervangen door bijgevoegde blz. 8/9.

Zoals bekend zal de achtendertigste wijziging van de Vreem-

delingencirculaire op 1 januari 1983 in werking treden.

De staatssecretaris van Justitie..

namens de Staatssecretaris,
Het wnd. hoofd van de directie

Vreemdelingenzaken,

r-"

mr. M.Wendt

Verwijderen

Deel G-1 blz. 9

Invoep:en

Deel G-7 blz. 8/9
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4. Net het oog op de toelating in NE'derland diE'nt dOt~ middel

van beg~heiden te worden aangetoond, dat;

a) de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger, alsmede - voor

zover dit ig vereist - de autoriteiten in het land van herkomst

ingtemmE'n met hE't verblijf van het kind in het gezin van de

aspirant-pleegouders;

b) het (op grond van een medische verklaring) in redelijkheid

niet aannemelijk is, dat het kind lijdt aan een gevaarlijke

besmettelijke ziekte of een langdurige lichamelijke of gees-

telijke ziekte of afwijking heeft.

,--.,. 5. De overkomst van het kind naar Nederland dient op verantwoorde

wijze te zijn geregeld en er dient een machtiging tot voorlopig

verblijf te zijn afgegeven voor zover deze voor Nederland is vereist.

11. Verzoeken om toelatin~

Verzoeken om toelating van een bepaald - van naam bekend - in het

buitenland verblijvend kind als hiervoor bedoeld in C-I-I, worden

door tussenkomst van het hoofd van plaatselijke politie van de

woonplaats van aspirant-pleegouders gericht aan de Minister van

Jus ti tie, di rectie Vreemdelingenzaken, pos tbus 2030 I, pos tcode

2500 EH te 's-Gravenhap,e.

Het hoofd van plaatselijke politie verstrekt de voor de beoordeling

van het verzoek benodigde gegevens door gelijktijdig inzending

van een volledig ingevulde staat van inlichtingen volgens model

,,-..

G-]-b. Wanneer het hoofd van het pleegr,ezin een verzoek om een

vergunning tot verblijf indient (model h, bijlage 4 VV) voor een

in zijn gezin verblijvend pleegkind, zonder voorafgaande toestem-

ming voor de opneming te hebben verkregen van de Minister van

Justitie, legt het hoofd van plaatselijke politie de aanvrage

mét een staat van inlichtingen (model G-7-a) voor aan de Minister

van Justi tie, di rectie Vreemdelingenzaken. Na onderzoeR zal, met

inachtneming van de relevante omstandigheden, op het verzoek

worden besligt. Zo nodig wint de Minister van Jugtitie aanvullende

gegevens in bij de raad voor de kinderbescherming omtrent de ge-

schiktheid van de aspirant-pleegouders voor dE' verzorging en

opvoeding van het kind.

Adviescomndssie Buitenlandse Pleegkinderen

Indien de ninister overueel';t een afwi izende beslissin~ te f.even

'~egeng redenen, <He verband houden !"et de r:e3c;1ilct"eid van de
. ..9/

38e wijzip,ing Vc
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verzoekers als pleegouders, wint hij alvorens te beslissen advies

in van de Adviescommissie Buitenlandse Pleegkinderen. In de be-

slissing wordt de strekking van het door de genoemde commissie

uitgebrachte advies vermeld.

Herzienin&

In geval van weigering van een vergunning tot verblijf kan inge-

volge artikel 29 VWo herziening worden gevraagd.

De aspirant-pleegouders worden in de herzieningsprocedure

met betrekking tot hun verzoek om opneming van een pleeg-

kind door de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken gehoord

en in de gelegenheid gesteld hun belangen te bepleiten.

Terugzending naar het land van herkomst zal niet plaatsvinden

alvorens in herziening op het verzoek om opneming van een

pleegkind is beslist.

111. Aanmelding en regeling van het verblijf

De hierboven onder B-III, a en b vermelde voorschriften (inzake

aanmelding en regeling verblijf van adoptief-pleegkinderen)

zijn voor wat betreft de overige buitenlandse pleegkinderen van

overeenkomstige toepassing.

38e wijziging Vc
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