
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 april 2004,
nummer 2004/13, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000.

DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000 (Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelingenbesluit
2000 (Staatsblad 2000, 497) en het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (Staatscourant
2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A
De titel en inhoud van paragraaf  B2/6.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komen te
luiden:

“6.2.1 Adoptiefkinderen en adoptiekinderen
Adoptiefkinderen en adoptiekinderen worden aangemerkt als juridische kinderen in
de zin van artikel 3.14 Vreemdelingenbesluit.

Het verblijf van kinderen die reeds zijn geadopteerd of nog moeten worden
geadopteerd, wordt beheerst door de regels betreffende gezinshereniging en
gezinsvorming voorzover artikel 3.26 en 3.27 Vreemdelingenbesluit daar niet op zien
(zie B3).

In deze paragraaf wordt ingegaan op het vaststellen van familierechtelijke relatie
tussen de adoptie(f)kinderen en de hoofdpersoon op grond van de over te leggen
bescheiden. De enkele erkenning van de adoptiebeslissing houdt op zichzelf niet in
dat is voldaan aan de voorwaarden voor het verlenen van een verblijfsvergunning in
het kader van dit hoofdstuk. Immers naast de erkenning van de familierechtelijke
relatie tussen de hoofdpersoon en het adoptie(f)kind dient tevens te zijn voldaan aan
de overige voorwaarden voor het verlenen van een verblijfsvergunning voor verblijf
bij ouder(s).

Adopties
Erkenning van een buitenlandse adoptie is mogelijk op grond van het Haags
Adoptieverdrag van 29 mei 1993 (Trb. 1993, 197) of op grond van de Wet
conflictenrecht adoptie (Stb., 2003, 283). Heeft een van de adoptanten het
Nederlanderschap, dan is het mogelijk dat het adoptiefkind door de adoptie van
rechtswege het Nederlanderschap heeft verkregen en derhalve zonder meer voor
toelating in aanmerking komt. Het navolgende is van toepassing op het geval dat het
kind weliswaar bij een in Nederland te erkennen adoptie is geadopteerd, maar (nog)
niet het Nederlanderschap heeft verkregen.”

B
Paragraaf  B2/6.2.1.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“Een buitenlandse adoptie wordt erkend wanneer die adoptie is geschied
overeenkomstig het Haags Adoptieverdrag. Het Haags adoptieverdrag is, behalve
door Nederland (het Koninkrijk in Europa), ook bekrachtigd door: Albanië, Andorra,
Australië, Bolivia, Brazilië, Bulgarije, Burkina Faso, Burundi, Canada, Chili,
Colombia, Costa Rica, Cyprus, Denemarken, Duitsland, El Salvador, Equador,
Estland, Filippijnen, Finland, Frankrijk, Georgië, India, Israël, Italië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Mauritius, Mexico, Moldavië, Monaco, Mongolië, Nieuw-
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Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Roemenië,
Slovenië, Slowakije, Spanje, Sri Lanka, Tsjechië, Uruguay, Venezuela, Verenigd
Koninkrijk, Wit-Rusland, IJsland, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Adoptiebeslissingen, gegeven in een van deze verdragslanden, worden door de
andere verdragslanden erkend, indien een verklaring wordt overgelegd waaruit blijkt
dat die adoptiebeslissing conform dat verdrag heeft plaatsgevonden. Dat is een
verklaring van conformiteit ex artikel 23 van het Verdrag, afkomstig van de bevoegde
autoriteit van de staat waar de adoptie heeft plaatsgevonden. Het kan daarbij gaan
om interlandelijke adopties waarbij de Nederlandse autoriteiten betrokken zijn
geweest, maar dat is niet vereist. Het kan ook gaan om een adoptiebeslissing van
verdragsland A waarbij verdragsland B als staat van opvang heeft gefungeerd. Een
dergelijke verdragsadoptie wordt in Nederland erkend, mits de vereiste verklaring
van conformiteit is overgelegd.

Landen die het verdrag hebben ondertekend, maar nog niet bekrachtigd zijn: België,
China, Ierland, Portugal, Rusland, Turkije en de Verenigde Staten.
Adoptiebeslissingen, gegeven door deze landen, worden niet op grond van het
Verdrag erkend.

NB. Actuele informatie inzake al dan niet bij het Verdrag aangesloten landen kan
worden verkregen bij de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht of  bij
de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.”

C
Paragraaf  B2/6.2.1.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“De erkenning van een adoptiebeslissing die is gegeven in een niet-verdragsland,
wordt beheerst door de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels
aangaande adoptie. Op 1 januari 2004 is de Wet conflictenrecht adoptie (Wcad)
inwerking getreden (Wet van 3 juli 2003, Stb. 283). De artikelen 6 en 7 bepalen de
omstandigheden waaronder een adoptiebeslissing in de Nederlandse rechtsorde kan
worden erkend. Erkenning op grond van de Wcad is alleen mogelijk indien de
buitenlandse adoptie tot stand is gekomen (d.w.z. kracht van gewijsde heeft
gekregen) op of na 1 januari 2004.

Art. 6 Wet conflictenrecht adoptie luidt:
1. Een buitenslands gegeven beslissing waarbij een adoptie tot stand is gekomen,
wordt in Nederland van rechtswege erkend indien zij is uitgesproken door
a. een ter plaatse bevoegde autoriteit van de vreemde staat waar de adoptiefouders
en het kind zowel ten tijde van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de uitspraak
hun gewone verblijfplaats hadden; of
b. een ter plaatse bevoegde autoriteit van de vreemde staat waar hetzij de
adoptiefouders, hetzij het kind zowel ten tijde van het verzoek tot adoptie als ten
tijde van de uitspraak hun gewone verblijfplaats hadden.
2. Aan een beslissing houdende adoptie wordt erkenning onthouden indien
a. aan die beslissing kennelijk geen behoorlijk onderzoek of behoorlijke
rechtspleging is voorafgegaan, of
b. in het geval, bedoeld in het eerste lid, onder b, de beslissing niet is erkend in de
staat waar het kind, onderscheidenlijk de staat waar de adoptiefouders zowel ten
tijde van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de uitspraak hun gewone
verblijfplaats hadden; of
c. de erkenning van die beslissing kennelijk in strijd met de openbare orde zou zijn.
3. Op de in het tweede lid, onder c, genoemde grond wordt aan een beslissing
houdende adoptie in elk geval erkenning onthouden indien de beslissing kennelijk
op een schijnhandeling betrekking heeft.
4. De erkenning van de beslissing kan, ook wanneer daarbij een Nederlander
betrokken is, niet op de in het tweede lid, onder c, genoemde grond worden
geweigerd enkel omdat daarop een ander recht is toegepast dan uit de bepalingen
van hoofdstuk 2 zou zijn gevolgd.
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Art. 7 Wet conflictenrecht adoptie luidt :
1. Een buitenslands gegeven beslissing waarbij een adoptie tot stand is gekomen en
die is uitgesproken door een ter plaatse bevoegde autoriteit van de vreemde staat
waar het kind zowel ten tijde van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de
uitspraak zijn gewone verblijfplaats had, terwijl de adoptiefouders hun gewone
verblijfplaats in Nederland hadden, wordt erkend indien:
a. de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in acht zijn
genomen, en
b. de erkenning van de adoptie in het kennelijk belang van het kind is, en
c. erkenning niet op een grond, bedoeld in artikel 6, tweede of derde lid, van deze
wet, zou worden onthouden.
2. Een adoptie als bedoeld in het eerste lid wordt slechts erkend indien de rechter
heeft vastgesteld dat aan de in dat lid genoemde voorwaarden voor erkenning is
voldaan. Toepasselijk is de procedure van artikel 26 van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek.
3. De rechter die vaststelt dat aan de voorwaarden voor erkenning van de adoptie is
voldaan, geeft ambtshalve een last tot toevoeging van een latere vermelding van de
adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand. De
artikelen 25, zesde lid, 25c, derde lid, en 25g, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

Een in het kader van dit hoofdstuk veel voorkomende situatie - die van de in
Nederland wonende hoofdpersoon die een buitenlandse adoptiebeslissing overlegt -
wordt bestreken door artikel 7 van de Wcad. Het eerste lid van dit artikel bevat voor
de hoofdpersoon die zowel ten tijde van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de
adoptie-uitspraak zijn gewone verblijfsplaats in Nederland had de belangrijke
voorwaarde dat aan de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter
adoptie moet zijn voldaan (zie B3/3.1.2). Op grond van het tweede lid van artikel 7
van de Wcad dient in de door het eerste lid bestreken gevallen de Nederlandse
rechter vast te stellen of aan de daar genoemde voorwaarden voor erkenning is
voldaan.

Om vast te kunnen stellen of op grond van de buitenlandse adoptiebeslissing een
familierechtelijke relatie bestaat tussen de hoofdpersoon en het adoptie(f)kind zal bij
het indienen van een aanvraag in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming
dus naast de op de in B2/12 beschreven wijze gelegaliseerde buitenlandse
adoptiebeslissing tevens de beslissing van de Nederlandse rechter moeten worden
overgelegd.”

D
Paragraaf  B2/6.4.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“Voor gevallen waarin sprake is van een te erkennen buitenlandse adoptiebeslissing
(zie B2/6.2.1) wordt een uitzondering gemaakt op het vereiste dat de feitelijke
gezinsband reeds in het buitenland moet hebben bestaan.

Indien het kind voorafgaande aan de adoptiebeslissing niet in het buitenland in het
gezin van adoptanten was opgenomen, is niet voldaan aan de vereisten dat het kind
feitelijk behoort tot het gezin en dat de gezinsband reeds in het buitenland bestond.
Indien vestiging van die feitelijke gezinsband als gevolg van het buitenlandse recht
niet mogelijk was voorafgaande aan de adoptie, kan toch een verblijfsvergunning
worden verleend, mits aan alle overige voorwaarden, gesteld in het kader van
gezinshereniging is voldaan.”

E
Paragraaf B3/1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“Artikel 3.26 en 3.28 Vreemdelingenbesluit geven het kader aan waarbinnen de
Minister de bevoegdheid is verleend om verblijfsvergunningen regulier voor
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bepaalde tijd te verlenen onder beperkingen verband houdend met verblijf ter
adoptie en als pleegkind. Indien aan de voorwaarden van de respectievelijke
artikelen is voldaan, is de Minister bevoegd de verblijfsvergunning te verlenen, doch
niet verplicht. De bevoegdheid om de verblijfsvergunning te verlenen is geregeld in
dit hoofdstuk.

Dit hoofdstuk bevat bijzondere voorwaarden inzake de verlening van een
verblijfsvergunning aan buitenlandse adoptiekinderen, alsmede aan buitenlandse
kinderen voor wie opname in een pleeggezin in Nederland wordt beoogd. Het gaat
om gezinsuitbreiding met kinderen, anders dan door geboorte.”

F
Paragraaf B3/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“De buitenlandse kinderen aan wie een verblijfsvergunning kan worden verleend in
het kader van dit hoofdstuk worden onderscheiden in twee categorieën:

a. Buitenlandse adoptiekinderen
Buitenlandse adoptiekinderen in de zin van de Wet opneming buitenlandse kinderen
ter adoptie (Wet van 8 december 1988, Stb. 566, gewijzigd bij Wet van 14 mei 1998,
Stb. 302) 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 de plaats van de ouders
innemen. De vreemdelingrechtelijke voorschriften en voorwaarden alsook de van
toepassing zijnde voorschriften voortvloeiend uit de Wet opneming buitenlandse
kinderen ter adoptie voor deze categorie zijn vermeld onder 3.

Buitenlandse adoptiekinderen moeten worden onderscheiden van buitenlandse
adoptiefkinderen. Onder adoptiefkind wordt uitsluitend verstaan een kind dat reeds
is geadopteerd. De verlening van een verblijfsvergunning aan adoptiefkinderen
wordt beheerst door de algemene regels inzake gezinshereniging en gezinsvorming
zoals opgenomen in hoofdstuk B2. Voor de specifieke regels ten aanzien van deze
categorie zie B2/6.2.1, B2/6.4.5 en B2/6.13.

Het onderscheid tussen adoptiekind en adoptiefkind is tevens van belang voor
beoordeling van de verblijfsrechtelijke situatie van die kinderen die weliswaar met
een Nederlands paspoort zijn ingereisd doch niet als Nederlander in de GBA worden
opgenomen. Omdat het kind in kwestie hierdoor vreemdeling is gebleven moet dus,
na inreis, alsnog in de toelating worden voorzien. Voor deze kinderen zal dan ook
een aanvraag om toelating moeten worden ingediend. Voor de in deze gevallen te
volgen procedure zie hierna onder 3.1.2.3.

b. Buitenlandse pleegkinderen
Buitenlandse pleegkinderen zijn diegenen die om andere redenen in hun belang
naar Nederland worden overgebracht en in een pleeggezin worden geplaatst en
waarbij de pleegouders feitelijk de plaats van de ouders innemen.

Buitenlandse pleegkinderen vallen tevens onder de werking van de
Pleegkinderenwet (Wet van 21 december 1951, Stb. 595). Ingevolge 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 beslissing tot het al dan niet verlenen van een verblijfsvergunning dient door de
Minister getoetst te worden aan het algemene 'aanvaardbare toekomst-criterium’.
Dit criterium houdt in dat een kind voor verlening van een verblijfsvergunning in
aanmerking kan komen, indien voor hem 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 voorwaarden voor deze
categorie zijn hierna vermeld onder 4.”
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G
De titel van paragraaf B3/3.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“3.1 Verlening van een verblijfsvergunning voor verblijf ter adoptie”

H
De titel en inhoud van paragraaf B3/3.1.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

“3.1.1 Inleiding: de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka)

De opneming in Nederland van buitenlandse kinderen ter adoptie is geregeld in de
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wet van 8 december 1988, Stb.
566, per 1 oktober 1998 gewijzigd bij wet van 14 mei 1998, Stb. 302). Deze wet strekt
mede tot uitvoering van het per 1 oktober 1998 voor Nederland in werking getreden
Haags adoptieverdrag van 29 mei 1993 (Trb. 1993, 197).

De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie is van toepassing op alle
personen die hun gewone verblijf in Nederland hebben en een buitenlands kind
willen adopteren. Al deze personen zijn gehouden de procedures te volgen zoals
voorgeschreven door de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie. Aan de
procedure van de wet moet derhalve zijn voldaan bij binnenkomst van het kind in
Nederland.

Aangezien de opneming in het belang moet zijn van het kind speelt met name de
geschiktheid van de toekomstige ouders een belangrijke rol. Zowel de Nederlandse
autoriteiten (de Minister van Justitie, Directoraat-generaal Preventie, Jeugd en
Sancties, DG-PJS) als de vergunninghoudende bemiddelende organisaties als ook de
buitenlandse betrokken instanties spelen een rol bij de beoordeling of opneming in
het belang van het kind is. Het betrokken kind kan alleen voor verblijf ter adoptie in
aanmerking komen als de toekomstige ouders de procedures hebben gevolgd zoals
voorgeschreven door de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.

In het geval de procedure van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in
acht is genomen, dan zal veelal reeds voordat het kind naar Nederland wordt
gebracht, in het land van herkomst een adoptie-uitspraak zijn verkregen. Een
dergelijke adoptie wordt erkend als zij is geschied overeenkomstig het Haags
adoptieverdrag van 1993 dan wel als die adoptie kan worden erkend op grond van de
Wet conflictenrecht adoptie (Wet van 3 juli 2003, Stb. 283).

Is de procedure van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie niet in acht
genomen, dan wordt het kind geen verblijf toegestaan op grond van dit hoofdstuk
voor verblijf ter adoptie. Indien de procedure door adoptanten met gewone
verblijfplaats in Nederland niet is gevolgd, en er niettemin in het buitenland een
adoptiebeslissing is verkregen, kan het betrokken kind slechts voor verblijf bij de
adoptanten worden toegelaten indien bij een niet meer voor hogere voorziening
vatbare beslissing van de Nederlandse rechter is bepaald dat de adoptie rechtsgeldig
is, zodat het kind moet worden geacht in familierechtelijke betrekking tot de
adoptanten te staan. In die gevallen gelden de algemene regels inzake
gezinshereniging en –vorming zoals opgenomen in B2.

Aanvragen tot het verlenen van een machtiging tot voorlopig verblijf ten behoeve van
opneming van een buitenlands kind ter adoptie worden in beginsel ingediend door
de bemiddelende, vergunninghoudende instanties, als bedoeld in hoofdstuk 5 van de
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie. Dit staat er niet aan in de weg dat
ook aspirant adoptiefouders een dergelijke aanvraag kunnen indienen.”

I
Paragraaf B3/3.1.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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“Art. 3.26 Vreemdelingenbesluit luidt:
1.  De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de
Vreemdelingenwet, kan onder een beperking verband houdend met verblijf ter
adoptie worden verleend aan de minderjarige vreemdeling, die ter adoptie wil
verblijven in het gezin van een of meer Nederlanders of vreemdelingen met
rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, van de
Vreemdelingenwet, indien aan de vereisten van de Wet opneming buitenlandse
kinderen ter adoptie is voldaan.
2.  De aanvraag wordt niet afgewezen op grond van artikel 16, eerste lid, onder b of c,
van de Vreemdelingenwet.

Aan de procedure van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie is
voldaan, indien:

- de Minister van Justitie een beginseltoestemming heeft afgegeven (art. 2 Wobka)
De opneming van een buitenlands kind ter adoptie door personen die in Nederland
hun gewone verblijf hebben, is ingevolge de Wet opneming buitenlandse kinderen
ter adoptie uitsluitend toegestaan, indien hiertoe door de Minister van Justitie
(Directoraat-generaal Preventie, Jeugd en Sancties, DG-PJS) een
beginseltoestemming is afgegeven. Deze beginseltoestemming wordt niet slechts
afgegeven aan echtparen (al dan niet van ongelijk geslacht), doch ook aan één
persoon en betreft in beginsel slechts de opneming van één kind en geldt voor een
periode van drie jaren met de mogelijkheid van verlenging met telkens ten hoogste
drie jaren. Het is de bevoegdheid van de Minister van Justitie om in bepaalde
gevallen hiervan af te wijken;

- het kind en de aspirant-adoptiefouders voldoen aan bepaalde leeftijdsvereisten
(art. 3, tweede lid en art. 8 onder a Wobka)

Het buitenlandse kind mag op het tijdstip van binnenkomst in Nederland de leeftijd
van zes jaren niet bereikt hebben, behoudens de bevoegdheid van de Minister van
Justitie (DG-PJS) om in bijzondere gevallen, op schriftelijk verzoek van de aspirant
adoptiefouders, een afwijking van deze leeftijdsgrens toe te staan;

- een medische verklaring is overgelegd (art. 8 onder b Wobka)
Door de aspirant adoptiefouders dient een in het land van herkomst afgegeven
medische verklaring met betrekking tot het buitenlandse kind te worden overgelegd,
waaruit blijkt dat in redelijkheid niet valt aan te nemen dat het kind lijdt aan een
gevaarlijke besmettelijke of langdurige lichamelijke of geestelijke ziekte. Deze
verklaring pleegt te worden verstrekt na onderzoek op onder meer tuberculose van
de ademhalingsorganen. Dit vereiste zal er echter niet toe leiden dat een gehandicapt
kind niet zou kunnen worden opgenomen;

- toestemming is gegeven voor de bemiddeling (art. 8 onder c Wobka)
Door de aspirant adoptiefouders dient gebruik te zijn gemaakt van een
bemiddelende, vergunninghoudende instantie, bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet
opneming buitenlandse kinderen ter adoptie. Indien niet van een zodanige instantie
doch van andere contacten gebruik is gemaakt, dient de daartoe ex artikel 7a van de
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie benodigde toestemming van de
Minister van Justitie (DG-PJS) te zijn verleend;

- de afstand door ouder(s) en de instemming van de autoriteiten uit het land van
herkomst van het kind is verkregen (art. 8 onder d en e Wobka)

Door de aspirant adoptiefouders dient op bevredigende wijze met bescheiden te
worden aangetoond dat de afstand door de ouder(s) van het kind naar behoren is
geregeld. Op gelijke wijze dienen de aspirant-adoptiefouders aan te tonen dat de
autoriteiten van het land van herkomst instemmen met de opneming, door hen, van
het kind.

Ingevolge de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie zijn de aspirant
adoptiefouders vanaf het tijdstip van vertrek van het buitenlandse kind naar
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Nederland verplicht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van dat
kind als ware het hun eigen kind. De kosten van een eventuele terugkeer naar het
land van herkomst van het kind komen ook te hunnen laste. In het kader van het
onderzoek met het oog op de beginseltoestemming wordt door de Minister van
Justitie dan ook bezien of de aspirant-adoptiefouders duurzaam over voldoende
zelfstandige middelen van bestaan beschikken. Daarom is in artikel 3.26, tweede lid,
Vreemdelingenbesluit neergelegd dat de aanvraag voor verblijf ter adoptie niet wordt
afgewezen wegens het ontbreken van zelfstandige, duurzame middelen van bestaan.

Ook het eventueel ontbreken van een geldig document voor grensoverschrijding
wordt ingevolge artikel 3.26, tweede lid, Vreemdelingenbesluit niet tegengeworpen.
In geval een zodanig document niet kan worden overgelegd, dient de identiteit van
het kind op andere wijze deugdelijk te worden vastgesteld. Bijvoorbeeld aan de hand
van een gelegaliseerde, en voor zover noodzakelijk geverifieerde geboorteakte van
het kind.

In het kader van de beoordeling van een aanvraag voor verblijf ter adoptie dienen de
aspirant adoptiefouders door middel van officiële gelegaliseerde bescheiden (zie
B2/12) aan te tonen dat:
- de afstand door de ouder of de ouders van het buitenlandse kind naar behoren is

geregeld;
- de autoriteiten in het land van herkomst instemmen met de opneming van het

buitenlandse kind in het gezin van de aspirant adoptief ouders.

Bij het indienen van de aanvraag wordt tevens een recent afgegeven (niet langer dan
zes maanden geleden) medische verklaring als bedoeld in artikel 8 onder b Wobka
overgelegd. Indien uit de medische verklaring niet blijkt dat het kind - voor zover dat
op grond van zijn nationaliteit niet is vrijgesteld van een onderzoek naar tuberculose
aan de luchtwegen - met goed gevolg een onderzoek op tuberculose heeft doorstaan,
dan dient het kind alsnog (bereid te zijn) een onderzoek naar en/of de behandeling
van tuberculose aan de ademhalingsorganen te ondergaan.”

J
Paragraaf B3/3.1.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“In veel landen vindt een adoptie pas plaats nadat een kind gedurende een
proefperiode (bijvoorbeeld een jaar) in het gezin van de aspirant adoptiefouders is
opgenomen geweest. Met name met het oog op die gevallen waarin er wel is voldaan
aan de vereisten voor adoptie in het gezin in Nederland, maar nog geen
adoptiebeslissing is genomen, is dit (deel van het) hoofdstuk geschreven. Immers, dit
onderdeel van dit hoofdstuk ziet op de situatie dat verblijf ter adoptie wordt beoogd.

Indien aan de vereisten voor adoptie is voldaan, neemt de buitenlandse autoriteit
een besluit tot opname van het buitenlandse kind in het gezin van de aspirant
adoptiefouder(s) ter adoptie. Alsdan wordt ten behoeve van het kind een
verblijfsvergunning verleend, in afwachting van de adoptie. Zie 3.1.3.”

K
Paragraaf B3/3.1.2.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“In een groot aantal landen van herkomst vindt eerst de officiële adoptie plaats en
mag het kind pas daarna vertrekken voor opname in het gezin van de adoptanten.
Tot 1 januari 2004 werd een dergelijke adoptie naar Nederlands Internationaal
Privaatrecht veelal niet erkend. Met de inwerkingtreding van de Wet conflictenrecht
adoptie (Wcad) (Stb. 2003, 283) is dit veranderd voor de adopties die sinds die datum
tot stand zijn gekomen. In die gevallen waarin het kind – als gevolg van een erkende
buitenlandse adoptiebeslissing – naar Nederlands internationaal privaatrecht geldt
als kind van de adoptanten (mogelijk zowel op grond van het Haags Adoptieverdrag
van 1993 als op grond van de Wcad) en het reeds in het gezin is opgenomen in een
periode waarin het gezin in het buitenland zijn gewone verblijf had, zijn voor
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verlening van de verblijfsvergunning van toepassing de regels van B2, voor zover het
kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen.

Voor zover het kind, als gevolg van een adoptie die in Nederland wordt erkend, niet
de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen en het niet al vóór zijn overbrenging
naar Nederland in het gezin is opgenomen ter adoptie, zijn van toepassing de regels
inzake gezinshereniging, met dien verstande dat niet kan worden tegengeworpen de
voorwaarde dat het kind reeds in het buitenland deel uitmaakte van het gezin. De
procedure van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie is immers
gevolgd. Zie B2.”

L
Paragraaf B3/3.1.2.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“3.1.2.3 De te volgen procedure indien het adoptie(f)kind niet als Nederlander in de
GBA wordt opgenomen
Het komt veelvuldig voor dat een kind als direct gevolg van een in het buitenland
uitgesproken adoptie de Nederlandse nationaliteit verkrijgt en dus als Nederlander
met een Nederlands paspoort  Nederland inreist en als Nederlander wordt
opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). In een dergelijk geval is
het toelatingsbeleid vanzelfsprekend niet van toepassing.

Dat is anders indien ten onrechte is geconcludeerd dat het kind door de adoptie de
Nederlandse nationaliteit heeft verkregen. In die gevallen is tevens ten onrechte een
Nederlandse paspoort afgegeven. Deze gevallen leiden dan ook tot weigering van de
inschrijving als Nederlander in de GBA. Omdat het kind in kwestie hierdoor
vreemdeling is gebleven moet dus, na de inreis in Nederland, alsnog in de toelating
worden voorzien. Voor deze kinderen zal dan ook een aanvraag om verlening van
een verblijfsvergunning moeten worden ingediend.

Afhankelijk van de aard van de adoptie moet worden beoordeeld of het kind voor
gezinshereniging of gezinsvorming (zie B2) dan wel voor verblijf ter adoptie in
aanmerking komt (zie hierna onder 3.1.3). Indien het een adoptie betreft die zonder
meer kan worden erkend (zie B2/6.2.1)dan wordt het kind tot Nederland toegelaten
als adoptiefkind volgens het gevoerde beleid inzake gezinshereniging en
gezinsvorming (zie B2). Is er bij de adoptie van een buitenlands kind door personen
in Nederland, nog geen declaratoir van de Nederlandse rechter verkregen over de
geldigheid van de buitenlandse adoptie-uitspraak, dan wordt het kind toegelaten
voor verblijf ter adoptie volgens de regels van dit hoofdstuk. Het betreft dan immers
een buitenlands adoptiekind.

In beide gevallen worden de ingediende aanvragen niet afgewezen omdat niet wordt
voldaan aan het vereiste bezit van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf. In
deze gevallen gaat het namelijk om een minderjarige die door de Nederlandse
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het bezit is gesteld van een
Nederlands paspoort, en die op grond van dit paspoort Nederland is ingereisd,
terwijl door of namens de vreemdeling geen onjuiste gegevens zijn verstrekt die
hebben geleid tot afgifte van het Nederlands paspoort. Nu het hier gaat om een
bijzondere groep, bestaat aanleiding om onder toepassing van artikel 3.71, vierde lid,
Vreemdelingenbesluit de aanvraag niet af te wijzen omdat de vreemdeling niet
beschikt over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf.

Tevens staat het de adoptie(f)ouders vrij om op grond van artikel 3.49
Vreemdelingenbesluit een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd van
tijdelijke aard aan te vragen onder een beperking verband houdend met het
afwachten van een bij de rechtbank ingediend verzoek als bedoeld in artikel
17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot vaststelling van het
Nederlanderschap. Voor de te volgen procedure wordt verwezen naar B4/4.”

M
Paragraaf B3/3.1.3.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
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“3.1.3.1 Aanmelding en procedure verband houdende met de aanvraag tot verlening
van een verblijfsvergunning voor verblijf ter adoptie

Aanmelding

Het kind dient zich binnen drie dagen na aankomst in Nederland aan te melden bij
de korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waar hij
woon- of verblijfplaats heeft. (Artikel 4.47 dan wel artikel 4.49 Vreemdelingenbesluit).

Plaats van indiening van de aanvraag

Ter indiening van een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd dient het kind zich te vervoegen bij de burgemeester van de
gemeente waar hij woon- of verblijfplaats heeft. Deze stelt de aspirant-adoptiefouder
in de gelegenheid ten behoeve van het kind een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in te dienen. Hiertoe wordt gebruik
gemaakt van het model M35-A.

De aspirant-adoptiefouder toont het originele document waaruit de
beginseltoestemming van de Minister van Justitie voor opneming blijkt bij de
burgemeester. De burgemeester zendt een kopie van de beginseltoestemming
tezamen met het originele aanvraagformulier en de andere overgelegde bescheiden
naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ter afhandeling van de aanvraag.
Hij retourneert de originele beginseltoestemming aan de vreemdeling.

De controletaak van de korpschef ingevolge de Wet opneming buitenlandse kinderen
ter adoptie

Ingevolge artikel 25, tweede lid van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter
adoptie zijn met de controle op de naleving van het bepaalde bij de artikelen 2 en 8,
belast:

1. (…)

2. de ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen en de grensbewaking.

De korpschef controleert derhalve of aan de voorwaarden als bedoeld onder de
artikelen 2 en 8 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie is voldaan.
De inhoud van de artikelen 2 en 8 van meergenoemde Wet komt overeen met de
voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
als vermeld onder 3.1.2.

Het kind zal zich hiertoe na het indienen van de aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier bij de burgemeester van zijn woon- of verblijfplaats met
zijn aspirant-adoptiefouder(s) opnieuw dienen te vervoegen bij de korpschef van het
regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waar hij woon- of verblijfplaats
heeft.

De beginseltoestemming

Het originele document, waaruit de beginseltoestemming van de Minister van
Justitie voor de opneming blijkt, wordt bij de korpschef getoond. Dit lijdt slechts
uitzondering indien het originele document door de daarvoor bevoegde autoriteiten
in het land van herkomst van het kind is ingenomen. In deze gevallen kan genoegen
worden genomen met een kopie van de beginseltoestemming. In geval van twijfel
kan contact worden opgenomen met de Centrale Autoriteit interlandelijke adoptie
van het Ministerie van Justitie.
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Het model M67

De korpschef vult tezamen met de aspirant-adoptiefouder(s) en in aanwezigheid van
het kind het formulier model M67 in. Voor zover de korpschef ter invulling van het
model M67 gegevens nodig heeft waar hij zelf niet over beschikt, maar de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel, worden deze gegevens hem op zijn
verzoek verstrekt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De aspirant-
adoptiefouder(s) zendt/zenden vervolgens zelf het ingevulde model M67 naar de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), zodat de inhoud daarvan bij de
besluitvorming van de aanvraag kan worden betrokken.

Proces-verbaal

Indien de korpschef een gegrond vermoeden heeft dat in strijd met het gestelde
onder 3.1.2 wordt gehandeld, legt hij dit vast in een proces-verbaal, en doet hiervan
onverwijld mededeling aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Hij stelt eveneens de Officier van Justitie en de betrokken Raad voor de
Kinderbescherming op de hoogte. Indien de opneming van een buitenlands kind is
geschied zonder dat vooraf een beginseltoestemming is verkregen, 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.”

N
Paragraaf B3/3.1.3.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen en de daarop
volgende paragrafen worden als volgt vernummerd:

3.1.3.2 Beperking
3.1.3.3 Arbeidsmarktaantekening
3.1.3.4 Voorschriften
3.1.3.5 Geldigheidsduur

O
Paragraaf B3/3.1.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen.

P
Paragraaf B3/4.2.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

“4.2.1 Aanmelding en  procedure verband houdende met de aanvraag tot
verlening van een verblijfsvergunning voor verblijf als buitenlands pleegkind

Aanmelding

Het kind dient zich binnen drie dagen na aankomst in Nederland aan te melden bij
de korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waar het
woon- of verblijfplaats heeft (Artikel 4.47 dan wel artikel 4.49 Vreemdelingenbesluit).

Plaats van indiening van de aanvraag

Ter indiening van een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd dient het kind zich te vervoegen bij de burgemeester van de
gemeente waar hij woon- of verblijfplaats heeft. Deze stelt de aspirant-pleegouders
in de gelegenheid ten behoeve van het kind een aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd (model M35-A) in te dienen.

De aspirant-pleegouders verstrekken bij het indienen van de aanvraag de gegevens
en bescheiden behorende bij de voorwaarden als vermeld onder 4.1. Het betreft:
- een ten behoeve van het kind in het land van herkomst afgegeven medische

verklaring. Indien uit die verklaring niet blijkt dat het kind - voor zover dat op
grond van zijn nationaliteit niet is vrijgesteld van een onderzoek naar
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tuberculose aan de luchtwegen - met goed gevolg een onderzoek op tuberculose
heeft doorstaan, dan dient het kind alsnog (bereid te zijn) een onderzoek naar
en/of de behandeling van tuberculose aan de ademhalingsorganen te
ondergaan. Daartoe wordt de bij het aanvraagformulier gevoegde bijlage ‘TBC
verklaring’ ondertekend;

- de instemmingverklaring van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van het
kind dan wel van de autoriteiten in het land van herkomst waaruit blijkt dat deze
instemmen met het verblijf van het kind in het gezin van de aspirant-
pleegouders;

- een schriftelijke motivering van de bijzondere omstandigheden van het kind of
die van de familieleden in het land van herkomst, waaruit blijkt dat het kind niet
of bezwaarlijk kan worden verzorgd door familieleden die in het land van
herkomst wonen.

- bescheiden waaruit blijkt dat de aspirant-pleegouders duurzaam en zelfstandig
over voldoende middelen van bestaan beschikken;

- een volledige ingevulde garantverklaring (model M47).

De gevraagde officiële buitenlandse bescheiden dienen gelegaliseerd en zonodig
geverifieerd te zijn (zie B2).

Na onderzoek zal, met inachtneming van de relevante omstandigheden op de
aanvraag worden beslist.

Zo nodig wint het Hoofd van de Visadienst dan wel de Minister van Justitie
aanvullende gegevens in bij de raad voor de kinderbescherming omtrent de
geschiktheid van de aspirant pleegouders voor de verzorging en opvoeding van het
kind.”

Q
Paragraaf B3/4.2.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen en de daarop
volgende paragraaf wordt als volgt vernummerd:

4.2.3 Beperking

R
Paragraaf B3/4.2.5 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt vernummerd en komt te
luiden:

“4.2.4 Arbeidsmarktaantekening
Zie 3.1.3.3.”

S
Paragraaf B3/4.2.6 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt vernummerd en komt te
luiden:

“4.2.5 Voorschriften
Zie 3.1.3.4.”

T
Paragraaf B3/4.2.7 Vreemdelingencirculaire 2000 wordt vernummerd en komt te
luiden:

“4.2.6 Geldigheidsduur
Zie 3.1.3.5.”

U
Model M67 is aangepast conform bijlage 1 en Model M68 komt te vervallen.
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Artikel II

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst en treedt
met ingang van 13 april 2004 in werking.

Rijswijk, 5 april 2004.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),

P.W.A. Veld
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TOELICHTING BIJ WIJZIGING 2004/13

ALGEMEEN

In dit wijzigingsbesluit zijn de gevolgen neergelegd die de inwerkingtreding van de
Wet conflictenrecht adoptie per 1 januari 2004 met zich mee brengt voor de
erkenning van een buitenlandse adoptie en daarmee voor het reguliere
toelatingsbeleid inzake gezinshereniging en gezinsvorming met buitenlandse
adoptie(f)kinderen alsmede voor het verblijf ter adoptie.

Bij de noodzakelijke aanpassing van de betreffende beleidsonderdelen zijn de in de
uitvoeringspraktijk levende onduidelijkheden bij de toepassing van het beleid inzake
de toelating van adoptie(f)kinderen aanleiding geweest voor enkele tekstuele
verduidelijkingen.

Voorts zijn de gevolgen van de herschikking van taken van de korpschef en de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het kader van het programma “Reguliere
Toelating en Intensivering Toezicht (RTIT)” voor de procedure inzake de indiening
en afhandeling van aanvragen voor verblijf ter adoptie en als pleegkind vastgelegd in
dit besluit.

In verband met deze herschikking van taken zijn het Vreemdelingenbesluit 2000 en
het Voorschrift Vreemdelingen 2000 gewijzigd. Zo wordt ingevolge het gewijzigde
artikel 3.101, eerste lid, Vreemdelingenbesluit 2000 juncto het gewijzigde artikel 3.33a
Voorschrift Vreemdelingen 2000, de aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, als bedoeld in artikel 14 van de
Vreemdelingenwet 2000, voortaan ingediend bij de burgemeester van de gemeente
waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft. De burgemeester stuurt de
aanvraag vervolgens ter beslissing door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). Voorts is voortaan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) exclusief
bevoegd om op alle reguliere aanvragen te beslissen. De voorheen aan de korpschef
terzake gemandateerde bevoegdheden komen te vervallen.

Gelet hierop is er aanleiding tot aanpassing van de inhoud van het onderhavige
hoofdstuk, zodat dit in overeenstemming is met de bovenvermelde wijzigingen in
wet- en regelgeving.

ARTIKELSGEWIJS

A t/m D
De erkenning in Nederland van een in het buitenland tot stand gekomen adoptie
betekent tevens de vaststelling van de familierechtelijke relatie tussen de betrokken
(aspirant)ouder(s) en het kind. Daarom zijn de subparagrafen B2/6.2.1, B2/6.2.1.1 en
B2/6.2.1.2 als onderdeel van paragraaf B2/6.2 waarin (het vaststellen van) de
familierechtelijke relatie tussen de hoofdpersoon en het betrokken minderjarige kind
centraal staat, zodanig (aan de nieuwe regels inzake de erkenning van een
buitenlandse adoptiebeslissing) aangepast dat hieruit beter naar voren komt met
welke buitenlandse adoptiebeslissing de familierechtelijke relatie tussen ouder en
kind is aangetoond.

Hoewel de erkenning op grond van artikel 6 van de Wet conflictenrecht adoptie van
rechtswege plaatsvindt, wordt  het gelet op de situatie dat het kind en de ouders ten
tijde van de totstandkoming van de adoptie hun gewone verblijf plaats buiten
Nederland hadden, en zich pas nadien naar Nederland willen begeven niet
onredelijk geacht dat zij vanuit het buitenland een declaratoir over de erkenning van
de adoptie aanvragen en die bij de aanvraag om toelating in het kader van
gezinshereniging of gezinsvorming te overleggen. Dit geldt te meer daar in het geval
zij zich binnen een jaar na de totstandkoming van de adoptie naar Nederland willen
begeven op grond van artikel 3.27 Vreemdelingenbesluit slechts in het bezit worden
gesteld van een tijdelijke verblijfsvergunning in afwachting van het op basis van
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artikel 11 van de Wet buitenlandse kinderen ter adoptie ingestelde onderzoek (Zie
ook B1/6.13).

Tevens wordt een verwijzing gemaakt naar B3/3 waarin de Wet opneming
buitenlandse kinderen ter adoptie wordt besproken. Iedere persoon met gewone
verblijfplaats in Nederland moet de procedures van deze wet hebben gevolgd om
rechtsgeldig een buitenlands kind te kunnen adopteren.

Voorts is getracht met de nieuwe redactie de onterecht levende opvatting weg te
nemen dat in subparagraaf B2/6.2.1.2 een apart toelatingsregime voor niet-
verdragsadopties zou zijn neergelegd.

Door in B2/6.4.5 te verwijzen naar de regels inzake erkenning van een buitenlandse
adoptie, wordt duidelijk dat het ontbreken van een feitelijke gezinsband tussen kind
en adoptiefouder niet wordt tegengeworpen in het kader van gezinshereninging en
gezinsvorming indien het buitenlandse recht aan opneming in het gezin van de
hoofdpersoon in de weg stond en de adoptiebeslissing voor erkenning in Nederland
in aanmerking komt.
De voorheen in deze paragraaf opgenomen passage handelend over de situatie dat
het kind voordat de adoptie tot stand is gekomen wel reeds in het buitenland feitelijk
tot het gezin van adoptanten behoorde, wekt ten onrechte de indruk dat die situatie
ziet op een afwijking van de voorwaarde dat de feitelijke gezinsband reeds in het
buitenland moet hebben bestaan. Hiervan kan echter geen sprake zijn aangezien in
dergelijke gevallen het adoptief kind geheel gelijk gesteld is aan de eigen kinderen
van adoptanten.

E t/m L
De wijzigingen E tot en met L zien op de nieuwe verduidelijkte redactie van
hoofdstuk B3 voor zover het de toelating voor verblijf ter adoptie betreft. Met deze
redactie is overigens geen inhoudelijke wijziging van het beleid inzake de toelating
voor verblijf ter adoptie beoogd.

De verschillende categorieën kinderen die al dan niet voor verblijf ter adoptie in
aanmerking komen, worden in B3/2 benoemd waarbij naar (de vindplaatsen van) het
toepasselijke beleid wordt verwezen. Zo is in paragraaf B3/3.1.2.3 duidelijk
neergelegd welke procedure kan worden gevolgd indien het adoptie(f)kind dat met
een Nederands paspoort is ingereisd niet als Nederlander in de GBA wordt
opgenomen.

Voorts neemt de (procedure van de) Wet opneming buitenlandse kinderen ter
adoptie en de daarvan afgeleide vreemdelingrechtelijke voorwaarden een belangrijke
plaats in, in de overige verduidelijkte paragrafen.

M t/m O
Voorheen werd de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd ingediend bij de korpschef van het regionale politiekorps waarin de
gemeente is gelegen waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft. Voortaan
wordt een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of
verblijfplaats heeft. In de praktijk wordt de aanvraag door de ambtenaar burgerzaken
of de ambtenaar publiekszaken in ontvangst genomen. De korpschef vervult hierbij
geen rol meer.

De wettelijke plicht tot aanmelding binnen drie dagen na inreis in Nederland bij de
korpschef van het regionale politiekorps, waarin de gemeente is gelegen waar de
vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft, blijft onverkort van kracht voor de
vreemdeling.  De korpschef blijft de aan hem opgedragen toezichtstaken onverkort
uitoefenen. Evenzeer vervult de korpschef een (controle)taak in het kader van de Wet
opneming buitenlandse kinderen ter adoptie. Nu deze (controle)taak eveneens door
de wetgever is opgelegd, blijft de korpschef deze taak ook ná de overdracht van
toelatingstaken uitoefenen. Paragraaf 3.1.3.1 is dienovereenkomstig aangepast.
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Nu voortaan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) exclusief beslist op alle
reguliere aanvragen, komt de inhoud van paragraaf 3.1.3.2 inzake de
bevoegdheidsverdeling te vervallen. De titel van deze paragraaf is gewijzigd en in
overeenstemming gebracht met de daaropvolgende paragrafen.

Door de wijze waarop de korpschef dient te handelen indien er wordt gehandeld in
strijd met de voorwaarden onder te brengen in paragraaf 3.1.3.1 kan paragraaf 3.1.4
komen te vervallen.

P t/m U
Deze wijzigingen zien op de veranderingen die de overdracht van de toelatingstaken
van de korpschef naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tot gevolg heeft
voor de (procedure inzake de) indiening en afhandeling van aanvragen in het kader
van het verblijf als pleegkind. De wettelijke plicht tot aanmelding binnen drie dagen
na inreis in Nederland bij de korpschef van het regionale politiekorps, waarin de
gemeente is gelegen waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft, blijft
onverkort van kracht voor de vreemdeling. De korpschef blijft de aan hem
opgedragen toezichtstaken onverkort uitoefenen. De aanvraag tot verlening van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd wordt voortaan echter ingediend bij
de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.
In de praktijk wordt de aanvraag door de ambtenaar burgerzaken of de ambtenaar
publiekszaken in ontvangst genomen.

Het model M67 is aangepast aan de veranderingen die de overdracht van de
toelatingstaken van de korpschef naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
tot gevolg heeft.

Nu in de Pleegkinderenwet in tegenstelling tot in de Wet opneming buitenlandse
kinderen ter adoptie geen specifieke (controle) taak is toebedeeld aan de korpschef,
bestaat er geen aanleiding de korpschef na de overdracht van toelatingstaken het
model M68 te laten invullen. Dit model komt dan ook te vervallen. Daartoe is tevens
redengevend dat de in het model M68 gevraagde gegevens en bescheiden voortaan
met het aanvraagformulier dienen te worden meegezonden. Het aanvraagformulier
is hier reeds op aangepast.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),

P.W.A. Veld



Model M67 Staat van inlichtingen opname ter adoptie

 Staat van inlichtingen met betrekking tot een aanvraag of een advies om een machtiging
tot voorlopig verblijf / een aanvraag om een verblijfsvergunning aan
een buitenlands kind voor opname ter adoptie

Van de korpschef te Aan Immigratie- en Naturalisatiedienst
______________________________ Locatie

_______________________________
_______________________________

V-nummer: _______________________________
______________________________
Kenmerk IND: Datum:
____________________ _________________

Dit model niet invullen door aanvrager (graag in tweevoud inzenden)

Α Gegevens omtrent in gezin ter adoptie op te nemen kind
1.  Achternaam ___________________________________________________________________________________
     Voorna(a)m(en) ________________________________________________________________________________
     Geboortedatum _______________________ Geboorteland __________________________________________
     Nationaliteit ___________________________________________________________________________________
     Geslacht o man o vrouw

*2.  Datum en plaats van laatste binnenkomst in Nederland

     Datum ____________________________ Plaats _______________________________________________

*3.  Datum van aanmelding

     Datum ____________________________

*4.  Omschrijving paspoort of ander document voor grensoverschrijding

      Soort document_______________________________________________________________________________
      Documentnummer_____________________________________________________________________________
      Datum afgifte__________________________________ Geldig tot _____________________________________
      Afgegeven door_______________________________________________________________________________
      Plaats afgifte___________________________________ Land afgifte____________________________________

5.  Woonplaats en laatste adres in het land van herkomst
      ____________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________

6.  Instantie die heeft beslist tot opname van het kind ter adoptie bij de aspirant adoptiefouders
      ____________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________

7.  Datum beslissing (beslissing bijvoegen)
      ____________________________________________________________________________________________

8.  Is het land van de beslissende instantie aangesloten bij het Haags adoptieverdrag

     o ja o nee
     Zo nee, indien uit de bijgevoegde beslissing niet blijkt dat de met het gezag belaste persoon c.q. instelling in het land
                                                                
* invullen indien van toepassing



     van herkomst heeft ingestemd met de opneming ter adoptie in Nederland, waaruit blijkt dit dan wel?
     (Bewijs bijvoegen)
     Blijk van instemming opneming
      _____________________________________________________________________________________________

Werd er bemiddeld door een Nederlandse vergunninghoudende instantie c.q. particulier persoon 
Indien ja, bemiddeld door_____________________________________________________________________
Indien nee, is door de Minister van Justitie toestemming verleend tot gebruikmaking van een buitenlands contact?

o ja o nee

9. Is overigens voldaan aan de in B3 geformuleerde eisen voortvloeiend uit de
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka)
(voorhanden bewijsstukken a.u.b. bijsluiten)            o ja o nee

Β Gegevens omtrent de aspirant adoptiefouders

1.  Aspirant adoptiefvader

     Achternaam __________________________________________________________________________________
     Voorna(a)m(en) _______________________________________________________________________________
     Geboortedatum ______________________ Geboorteplaats _______________________________________
     Nationaliteit __________________________________________________________________________________

     Aspirant adoptiefmoeder

     Achternaam __________________________________________________________________________________
     Voorna(a)m(en) _______________________________________________________________________________
     Geboortedatum ______________________ Geboorteplaats ________________________________________
     Nationaliteit __________________________________________________________________________________

2.  Volledig adres met postcode en telefoonnummer

     Adres ______________________________________________________________________________________
     Postcode + woonplaats_________________________________________________________________________
     Telefoonnummer______________________________________________________________________________

3.  Gezinssamenstelling aspirant adoptiefouders
      ____________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________

4.  Is er een beginseltoestemming aanwezig (indien ja, meezenden)
     o ja o nee

C  Controletaak

Voldaan o  Niet voldaan, want   o

(Indien een gegrond vermoeden bestaat dat in strijd met de Wobka wordt gehandeld proces-verbaal
bijvoegen.)_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Plaats  Datum
__________________________________ _______________________________________

De korpschef van ________________________________________________________________________________,
namens deze,


