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3 Overige buitenlandse pleegkinderen 

Richtliinen voor opneming en vereisten voor toelating 

a. Het motief om een bepaald - van naam bekend - 
pleegkind op te nemen kan o.a. voortvloeien uit morele 
verplichtingen van de aspirant-pleegouders tegenover 
het kind of diens gezagdragers, waarbij met name te 
denken is aan opneming van een pleegkind in het gezin 
van naaste familieleden (grootouders, broers, zusters, 
ooms of tantes). 
Voor de opneming van deze categorie pleegkinderen ko- 
men in beginsel eveneens alleen echtparen in aanmerking. 

b. Voor al deze kinderen geldt, dat ten aanzien van 
hen sprake moet zijn van zodanige omstandigheden, dat 
zij niet of bezwaarlijk door in het land van herkomst 
wonende naaste bloed- of aanverwanten kunnen'worden 
verzorgd. 
Dit laatste kan in het algemeen niet worden aangenomen 
van een kind, dat bij zijn ouders verblijft in minder 
welvarende omstandigheden, voor zover die omstandig- 
heden overigens ter plaatse als normaal zijn te be- 
schouwen. 
Daarom zal het een in Nederland verblijvend gezin van 
een buitenlandse werknemer niet zijn toegestaan om bij- 
voorbeeld een jonger broertje of zusje van één der 
ouders, of neefje of nichtje op te nemen uitsluitend 
op grond van de opvatting dat het kind hier te lande 
in ruimere materiële welstand kan verkeren. 

c. De aspirant-pleegouders dienen aan te tonen, dat 
zij het kind een goede verzorging en opvoeding kunnen 
geven. 
Voorts dienen zij zich garant te stellen voor de kos- 
ten die voor de Staat en voor andere openbare lichamen 
kunnen voortvloeien uit het verblijf in Nederland van 
het kind, alsmede voor de kosten van de reis van het 
kind naar een plaats buiten Nederland waar zijn toe- 
lating gewaarborgd is (model D 17). 

d. Met het oog op de toelating in Nederland dient door 
middel van bescheiden te worden aangetoond, dat: 
10 de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger, als- 

mede - voor zover dit is vereist - de autoriteiten 
in het land van herkomst instemmen met het ver- 
blijf van het kind in het gezin van de aspirant- 
pleegouders; 

20 het (op grond van een medische verklaring) in rede- 
lijkheid niet aannemelijk is, dat het kind lijdt 
aan een gevaarlijke besmettelijke of langdurige 
lichamelijke of geestelijke ziekte. 
Dit zal er echter niet toe leiden dat een gehandi- 
capt kind niet zou kunnen worden opgenomen. 
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e. 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. 

3.2 Procedure betreffende de opneminq en de toelatinq 

3.2.1 Verzoeken om opneminq en toelatinq 

Verzoeken om opneming en toelating van een bepaald - 
van naam bekend - in het buitenland verblijvend kind 
als hiervoor bedoeld in 3 . 1  sub a, worden door tussen- 
komst van het hoofd van plaatselijke politie van de 
woonplaats van aspirant-pleegouders gericht aan de 
Minister van Justitie, directie Vreemdelingenzaken. 

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 D 62. 
Wanneer het hoofd van het pleeggezin een verzoek om 
een vergunning tot verblijf indient (model h, bijlage 
4 W) voor een in zijn gezin verblijvend pleegkind, 
zonder voorafgaande toestemming voor de opneming te 
hebben verkregen van de Minister van Justitie, legt 
het hoofd van plaatselijke politie de aanvrage met een 
staat van inlichtingen (model D 6 1 )  voor aan de Minis- 
ter van Justitie, directie Vreemdelingenzaken. 
Na onderzoek zal, met inachtneming van de relevante 
omstandigheden, op het verzoek worden beslist. 
Zo nodig wint de Minister van Justitie aanvullende 
gegevens in bij de raad voor de kinderbescherming om- 
trent de geschiktheid van de aspirant-pleegouders voor 
de verzorging en opvoeding van het kind. 

3.2.2 Aanmeldinq en reqelin~ van het verbliif 

De hierboven in 2 .1 .3 .1  sub a en b vermelde voorschriften 
(inzake aanmelding en regeling van het verblijf van adop- 
tief-pleegkinderen) zijn voor wat betreft de overige bui- 
tenlandse pleegkinderen van overeenkomstige toepassing. 

Voor de aanmelding dient de wettelijke vertegenwoor- 
diging van het kind te zijn geregeld. Het gestelde in 
A 4 onder 4.2.2 is van overeenkomstige toepassing. 

3 .2 .3  Herzieninq 

In geval van weigering van een vergunning tot verblijf 
kan ingevolge art. 29 Vw herziening worden gevraagd. 
De aspirant-pleegouders worden in de herzieningsproce- 
dure met betrekking tot hun verzoek om opneming van 
een buitenlands pleegkind door de Adviescommissie voor 
vreemdelingenzaken gehoord en in de gelegenheid gesteld 
hun belangen te bepleiten. 

Vc Suppl. 7 (december 1 9 9 2 )  



B 18 Buitenlandse pleeakinderen 14 

Terugzending naar het land van herkomst zal niet plaats- 
vinden alvorens in herziening op het verzoek om opneming 
van een buitenlands pleegkind is beslist. 
Indien de aanvraag in verband met het niet voldoen aan 
de onder 3.2.2 gestelde vereisten niet ontvankelijk is, 
kan van het hier gestelde worden afgeweken. 
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