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Model W 

7 Staat van inlichtingen verzoek om toestemming tot 
opneming van een buitenlands pleegkind 

Van he! hoofd van plaatselijke palrtie te -het Ministerie van Justitie 
Directie VreerrPdelingenzaken 

. -- -- Postbus 20301 
Kenmerk Datum 2500 EH 's-Gnvenhage 

- . - - - - .. -- - - - - - - --- 

Dit model nier invullen door aanvrager G r ~ g  in  wec cv oud inzcndrn 

A 1 Gegeveas omtrent in her b u i t e h n d  verblijverwl op t e  n 

1 Familienaam 
- -- - 
Voornamen 

Plaats en  land van geboorte 

Geboortedatum 

Nationaliteit O man O MOUW 

Z Woon- of verblijfplaats in het buitenland 

3 Is geboortebewijs of eventueel paspoort of ander identiteitsbewijs 
beschikbaar? 
Omschrijving en geldigheidsduur van het document 
-- 

4 Ombtandigheden waaronder het kind in het buitenland verblijft: 
n Zijn dc  outlrrs nog in leven 

h Heefi hei kind aldaar andere familieleden (relaties vermelden) 

c Wie verzorgde(n) hei kind tor dusver (personalia en relatie 
vermelden) 

d Waarom is deze verzorging bezwaarlijk of onmogelijk 

1 e Andere redenen. waardoor het kind in zijn eigen land volgens de  
ter plaatse geldende maatstaven geen aanvaardbare toekomst heeft 
(bijvoorbeeld kind is alleenstaand; geen opvang door  ouders of naaste 
verwanten; ontbeert gezinsleven) 

5 Wie c.q. welke instelling was tot dusver belast met het gezag in het 
buitenland. 
Waamit blijkt. dat de  met het gezag belaste persoon c.q. instelling 
instemt met de  opneming als pleegkind in Nederland 

- 
h Is overigens voldaan aan de  in B1 8 geformuleerde toelatingseisen 
(voorhanden bewijsstukken s.v.p. bijsluiten) 

I 
- - p -- - 

Staatsuitgeverij Bestelnummer 100.63 
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1 Naam en vwrnamen aspirant pleegvader 

Datum en plaats geboorte 

Nationaliteit 

Naam en v a o m m e n  aspirant pleegmoeder 

Datum en plaats geboorte 

Nationaliteit 

2 Volledig adres met postcodenummer en telefoonnummer 

3 Gezinsamenstelling pleegouders 
P- 

4a Bestaat er familierelatie tussen aspirant pleegouders en het kind 

4b Welke motieven bewegen hen tot opneming van een pleegkind 

5 Zijn er omstandigheden die een beletsel voor de opneming kunnen 
opleveren (gedrag pleegouders; financiële of andere bezwaren) 

-- 
6 Is een garantverklaring (model D17) ondertekend O ja (exemplaar bijvoegen) O nee 

- 
Verzoeke indien tot afwijzing of gedeeltelijke inwilliging wordt ge- 
adviseerd de gronden waarop het advies steunt aan te geven 

Plaats Datum 

Het hoofd van plaatselijke politie, 


