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Alqemeen 

Dit onderdeel van de circulaire bevat bijzondere voor- 
schriften inzake de toelating en verdere verblijfsre- 
geling van buitenlandse pleegkinderen, alsmede de pro- 
cedure, die bij de behandeling van verzoeken om een 
pleegkind van niet-Nederlandse nationaliteit te mogen 
opnemen, wordt gevolgd. 

Onder 'buitenlands pleegkind' wordt verstaan: een min- 
derjarige beneden de leeftijd van achttien jaar van 
niet-Nederlandse nationaliteit, die in Nederland in 
een ander gezin dan het ouderlijke wordt of zal worden 
verzorgd en opgevoed in zodanige omstandigheden, dat 
de verzorgers in feite de plaats van de ouders innemen. 

Als vreemdelingen dienen deze kinderen te beschikken 
over een vergunning tot verblijf krachtens de Vreem- 
delingenwet. 
Daartoe dient het kind te worden aangemeld bij het 
hoofd van plaatselijke politie in de gemeente van 
verblijf (art. 11 Vw j0 66 Vb). 

Zij vallen tevens onder de werking van de Pleegkinde- 
renwet (Wet van 21 december 1951, Stb. 595); volgens 
artikel 5 van deze wet is het hoofd van het pleeggezin 
verplicht van de opneming van een pleegkind binnen één 
week schriftelijk kennis te geven aan burgemeester en 
wethouders van de gemeente van verblijf. 

De buitenlandse pleegkinderen kunnen worden onderschei- 
den in twee categorieën, nl. buitenlandse pleegkinderen 
in de zin van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen 
( Wet van 8 december 1988, Stb 566}, de zgn. adoptief- 
pleegkinderen (hierna onder 2) en overige buitenlandse 
pleegkinderen (hierna onder 3). 

Adoptief-pleeqkinderen zijn buiten Nederland geboren, de 
Nederlandse nationaliteit niet bezittende minderjarigen 
in de zin van de Nederlandse wet, die in Nederland met 
het oog op adoptie in een ander gezin dan het ouderlijke 
worden of zullen worden verzorgd en opgevoed in zodanige 
omstandigheden dat de verzorgers in feite de plaats van 
de ouders innemen. 
Op deze categorie zijn de voorschriften van de Wet 
opneming buitenlandse pleegkinderen (wet van 8 december 
1988,Stb. 566) (zie C 40) en de voorschriften vermeld 
onder 2 van toepassing. 
Aangezien de opneming in het belang moet zijn van het 
kind speelt met name de geschiktheid van de toekomsti- 
ge ouders een belangrijke rol. Of de opneming in het 
het belang van het kind is wordt beoordeeld door de 
de instanties die op basis van de Wet opneming buiten- 
landse pleegkinderen daartoe bevoegd zijn. Voor wat 
betreft de beslissing tot toelating volgt de Minister 
van Justitie deze beoordeling, 
De overiqe buitenlandse pleeqkinderen zijn diegenen 
die om andere redenen in hun belang naar Nederland wor- 
den overgebracht. 
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Bij de beslissing tot toelating dient door de Minister 
van Justitie getoetst te worden aan het algemene 
"aanvaardbare toekomstcriterium". Dit criterium houdt 
in dat een kind voor toelating in aanmerking kan komen 
indien voor het kind in het land van herkomst geen 
aanvaardbare toekomst is weggelegd. Dit is niet het 
geval als een kind uitsluitend in minder gunstige 
materiële omstandigheden leeft. 
De voorschriften voor deze categorie zijn vermeld 
onder 3. 

Voorschriften voor opneminq en toelatinq 
voor wat betreft verzoeken om opneming ingediend vanaf 
15 juli 1989 

2.1.1 Voorschriften voor opneminq 

De opneming in Nederland van de zgn. adoptief-pleeg- 
kinderen is geregeld in de Wet opneming buitenlandse 
pleegkinderen (Wet van 8 december 1988,Stb.566), waarvan 
de relevante artikelen zijn opgenomen onder C 4 0 .  
Ingevolge deze Wet zijn de pleegouders vanaf het 
tijdstip van vertrek van het buitenlandse pleegkind naar 
Nederland verplicht te voorzien in de kosten van 
verzorging en opvoeding van dat kind als ware het hun 
eigen kind en komen ook de kosten van een eventuele 
terugkeer naar het land van herkomst te hunnen laste. 
Verzoeken om opneming van een buitenlands pleegkind, die 
na de inwerkingtreding van deze Wet op 15 juli 1989 zijn 
ingediend dienen aan deze regeling te worden getoetst. 

Voor de verzoeken om opneming van een buitenlands 
pleegkind die vóór 15 juli 1989 zijn ingediend geldt de 
overgangsregeling vermeld onder 2.2. 

2,1.2 Vereisten voor toelatinq 

a. De opneming van een zgn. buitenlands adoptief-pleeg- 
kind is uitsluitend toegestaan, indien hiertoe door de 
Minister van Justitie een beginseltoestemming is 
afgegeven. 
Deze beginseltoestemming wordt alleen afgegeven aan 
echtparen, betreft in beginsel slechts de opneming van 
één kind en geldt voor een periode van drie jaren met de 
mogelijkheid van verlenging met telkens drie jaren. 

b. 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 de toelating tot Nederland is 
vereist (zie A4, onder 3). 

c. Het buitenlandse pleegkind mag op het tijdstip van 
binnenkomst in Nederland de leeftijd van zes jaren niet 
bereikt hebben, behoudens de bevoegdheid van de Minister 
om in bijzondere gevallen, op schriftelijk verzoek van 
de aspirant-pleegouders een afwijking van deze leef- 
tijdsgrens toe te staan. 
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