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Op 15 juli aanstaande treedt de Wet opneming buitenlandse
pleegkinderen in werking (Wet van 8 december 1988, Stb. 566). Deze
wettelijke regeling heeft directe consequenties voor het
toelatingsbeleid voor buitenlandse pleegkinderen, zoals geformuleerd
in hoofdstuk B 18 van de Vreemdelingencirculaire 1982. Hoewel de
beleidsaanpassingen vooral de categorie van adoptief-pleegkinderen
betreffen, is het noodzakelijk gebleken om de redactie van hoofdstuk
B 18 op tal van plaatsen te wijzigen. Derhalve treft u hierbij de
tekst aan van het gehele gewijzigde hoofdstuk B 18. Bij gelegenheid
van het vijfde supplement zullen de beleidswijzigingen worden verwerkt
in de Vreemdelingencirculaire 1982.

Als toelichting worden hieronder
vermeld.

Nu de beginsel toestemming een wettelijke basis heeft gekregen, behoeft
het onderzoek naar de geschiktheid van de ouders geen regeling meer in
de Vreemdelingencirculaire voor de verzoeken ingediend ná 15 juli
1989. Voor de verzoeken tot verlening van een beginseltoestemming die
vóór 15 juli 1989 zijn ingediend, blijft het huidige beleid van
toepassing in de vorm van een overgangsregeling (onder 2.2).
Van de toelatingsvereisten is alleen de voorwaarde ten aanzien van de
maximale leeftijd van zes jaar gewijzigd - deze leeftijdsgrens geldt
nu ten tijde van de binnenkomst in Nederland (onder 2.1.2, c).
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Toegevoegd is het vereiste dat door de aspirant-pleegouders mededeling
dient te worden gedaan van de contacten die tot de komst van het
pleegkind hebben geleid (onder 2.1.2, e).
Ingevolge de Wet opneming buitenlandse Pleegkinderen is het. hoofd van
plaatselijke politie belast met het toezicht op de naleving van de
vereistenvoör toelating. Dit heeft tot gevolg dat bij het nagaan van
de vereisten voor toelating steeds proces-verbaal dient te worden
opgemaakt (onder 2.1.3.1, a) en dat in geval van een gegrond vermoeden
van overtreding van de toelatingseisen nadere actie dient te worden
ondernomen (onder 2.1.4).
Voor de categorie van overige buitenlandse pleegkinderen is, ter
voorkoming van problemen rond de wettelijke vertegenwoordiging, een
uitzonderingsregeling gegeven (onder 3.2.2). Daarmee is voorzien dat,
indien de wettelijke vertegenwoordiging niet is geregeld en dit in
redelijkheid ook niet kan worden gevergd, een kind van twaalf jaar of
ouder zelf een verzoek om een vergunning tot verblijf kan
ondertekenen.
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