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Wet van 8 december 1988, Stb. 566.
Inwerkingtreding 15 juli 1989.

HOOFDSTUK 1

Begripsbepalingen

Artikel l

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Onze Minister: onze minister van Justitie;
buitenlands pleegkind: een buiten Nederland geboren, de Nederlandse nationaliteit
niet bezittende minderjarige in de zin van de Nederlandse wet, die in Nederland met
het oog op adoptie 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;
aspirant-pleegouders:echtgenoten die een buitenlands pleegkind wensen op te
nemen;
pleegouders:echtgenoten die een buitenlands pleegkind hebben opgenomen;
beginseltoestemming: de schriftelijke mededeling van Onze Minister omschreven in
artikel 2;
vergunninghouder: de rechtspersoon die houder is van een vergunning als bedoeld in
de artikelen 15 en 16;
raad voor de kinderbescherming de raad voor de kinderbescherming in wiens gebied
het buitenlandse pleegkind wordt of zal worden verzorgd en opgevoed.
HOOFDSTUK 3

Het buitenlandse kind en zijn opneming

Artikel 8

Onverminderd het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40)
inzake toelating en verblijf, dient bij de binnenkomst in Nederland van een buitenlands pleegkind aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
a. het buitenlandse pleegkind mag op het tijdstip van binnenkomst in Nederland de
leeftijd van zes jaren niet bereikt hebben, behoudens de bevoegdheid van Onze
Minister om in bijzondere gevallen, op schriftelijk verzoek van de aspirant-pleegouders, een afwijking van deze leeftijdsgrens toe te staan;
b. door de aspirant-pleegouders dient een medische verklaring met betrekking tot het
buitenlandse pleegkind te worden overgelegd;
c. door de aspirant-pleegouders dient mededeling te worden gedaan van de contacten die tot de binnenkomst in Nederland van het buitenlandse pleegkind hebben
geleid;
d. door de aspirant-pleegouders dient op bevredigende wijze door middel van
bescheiden te worden aangetoond dat de afstand door de ouder of de ouders van
het buitenlandse pleegkindnaar behoren is geregeld;
e. door de aspirant-pleegouders dient op bevredigende wijze door middel van
bescheiden te worden aangetoond dat de autoriteiten in het land van herkomst
instemmen met de opneming, door hen, van het buitenlandse pleegkind.
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Artikel 9
1. De pleegouders zijn vanaf het tijdstip van het vertrek van het buitenlandse pleegkind naar Nederland verplicht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding vna dat kind als ware het hun eigen kind. De kosten van terugkeer naar het
land van herkomst komen eveneens te hunnen laste.
2. De in het eerste lid omschreven verplichtingen rusten eveneens op degenen die in
strijd met artikel 2 heeft gehandeld.
3. De bepalingen van titel 17 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
Artikel 10
1. Indien is gehandeld in strijd met artikel 2 kan de officier van justitie de minderjarige voorlopig aan de raad voor de kinderbescherming toevertrouwen, tenzij dit niet
verenigbaar is met het belang van de minderjarige. In geval van voorlopige toevertrouwing wendt de raad zich binnen zes weken tot de rechter teneinde een voorziening in het gezag over de minderjarige te verkrijgen. Artikel 926 van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering is van overeenkomstige toepassing bij de tenuitvoerlegging van het bevel dat de officier van justitie ingevolge dit lid geeft.
2. De toevertrouwing eindigt, behoudens eerdere opheffing, op het tijdstip waarop
hetzij de voogdij over de minde jarige dan wel diens verblijf bij aspirant-pleegouders aan wie een beginseltoestemming is verleend, een aan- vang neemt, hetzij de
minderjarige in het land van herkomst wordt teruggeplaatst.
3. De kosten die de raad voor de kinderbescherming ten behoeve van een hem toevertrouwde minderjarige moet maken, komen ten laste van degenen die de minderjarige in strijd met artikel 2 heeft opgenomen. De raad vordert deze kosten zoveel
doenlijkvan hem terug. Op deze kosten is artikel 402a van boek 1 van het Burgerlijk
~ e t b ~van
e kovereenkomstige toepassing.
4. Indien tot verhaal van de kosten bedoeld in het derde lid beslag wordt gelegd op
loon of andere periodieke uitkeringen welke de geëxecuteerde van een derde te vorderen mocht hebben, zijn de artikelen 479b tot en met 479g van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 6

Toezicht en strafbepalingen

Artikel 25

1. Met het toezicht op de nalevingvan het bepaalde bij of krachtens de artikelen 16 en
20 tot en met 23 zijn belast de door Onze Minister aangewezen ambtenaren van het
ministerie van Justitie.
2. Met het toezicht op de nalevingvan het bepaalde bij de artikelen 2 en 8, zijn belast:
a. de secretarissen van de raden voor de kinderbescherming alsmede de door hen
aangewezen ambtenaren;
b. de ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen en de grensbewaking.
3. Een krachtens het eerste lid vastgesteld besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.
Artikel 28
1. Hij die handelt in strijd met artikel 2, artikel 8, artikel 15 of artikel 20, wordt gestraft

met geldboete van de derde categorie.
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2. De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.
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