
'l~jdelijk opbergen achter Bijlage H 2-f Vc 
s-Gravenhage, 12 september 1968.. 

Ministerie van Justitìe 
Hoofdafdeling Vreemdelingen- 
zaken en Grensbewaking. 

nr. AJZ 13~4/~-63)-~-212 

'.AN de Hoofden van Plaatselijke 
Politie, 
[:in af schrift toegezonden aan 
de Procureurs-Generaal, fgd, 
Directeuren van politie) 

Onderwerp: Naamsvermelding 
in de vreemdelingenadmini- . 

stratie van door Nederlanders 
in het buitenland geadopteerde 
kinderen, 

In verband met de inwerkingtreding op 1 januari j.1. 
van het nieuwe Besluit Bevolkingsboekhouding is de vraag 
gerezen, met welke naam de beschrijving in het bevolkings- 
register dient plaats te hebben van een door Nederlanders 
in Griekenland geadopteerd Grieks kind, zonder dat bij de 
adoptie ten volle aan de voorwaarden van Nederlands mate- 
rieel recht is voldaan (art.344 K.B.w.). 

Het dienaangaande tussen de Ministeries van Binnen- 
landse Zaken en Justitie gepleegd overleg heeft tot de con-' 
clusie geleid dat om praktische redenen op de persoons- 
kaart van het Griekse kind melding ware te maken van de 
geslachtsnaam, die het als gevolg van de adoptie naar zijn 
nationale wet heeft verkregen, zijnde de geslachtsnaam 
van de adoptiefvader. Voor het overige heeft een zodanige 
adoptie voor wat de beschrijving in het bevolkingsregis- 
ter betreft geen gevolgen. Het kind heeft door de adoptie 
liet de Nederlandse nationaliteit verkregen, aangezien het 
niet in het Koninkrijk is geadopteerd (art. 1 bis van de 
Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap), ter- 
wi j1 de vermelding van de personalia van de ouder(s) naar 
de situatie vóór de adoptie dient te geschieden. 

Ten aanzien van een door Nederlanders in het buiten- 
land geadopteerd kind van een andere vreemde nationaliteit 
zal voor de beschrijving in het bevolkingsregister een- 
zelfde gedragslijn worden gevolgd. 

Het behoeft geen betoog dat vermelding van in he,t 
buitenland naar vreemd recht geadopteerde kinderen in de 
Nederlandse bevolkingsadministratie onder een andere naam 
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dan in de hier te lande gevoerde vreemdelingenadminiskra- 
tie tot misverstand c.q. verwarring aanleiding kan geven. 

Ik acht het daarom gewenst dat wat de tenaamstel- 
ling van de bovenbedoelde kinderen'betreft de voor de be- 
volkingsboekhouding voorgeschreven gedragslijn ook ten 
behoeve van de vreemdelingenadministratie wordt gevolgd. 

Ik moge u mitsdien Verzoeken om, na raadpleging van 
het bevolkingsregister in uw gemeente, voor de uniforme 
tenaapistelling- van de boverhermelde kinderen, voor zover 
hier te lande reeds verbli~vend, in uw vreemdelingenad- 
ministratie te willen zorgdragen en in den vervolge ook 
in voorkomende gevallen overeenkomstig deze gedragslijn 
te willen handelen c.q. doen handelen, 

Tevens ware in voorkomende gevallen opgave van ge- 
wijzigde naamsaanduiding te doen aan de Hoofdafd~ling . 

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van mijn ministerie, 
zulks~met gebruikmaking van formulieren overeenkomstig 
het als bijlage H2-b bi j de vreemdelingencirculaire ge- 
voegd model, 

De inhoud van het onderwerpelijk rondschrijven zal 
t.z.t. worden verwerkt in de Vreerndelingencixculaire.~ 

In afwachting daarvan ware deze aanschrijving on- 
middellijk achter bijlage H2- f in de Vreemdelingencir- 
culaire in te voegen. 

De Minister van Justitie, 
namens de MinisLer, 

Het Hoofd van de ~oofdafdelin~ 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, 

Wessel 


