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1. Aanleiding 
Dit SUA bericht is een update van het Informatiebericht Chinese adoptiefkinderen 
van 1 junii 2013. De inhoud is nagenoeg gelijk gebleven. 
Het informatie bericht ( PUC_IND_12796_1) van 1 juni 2013 komt hiermee te 
vervallen. 

2. Verwachting 
De inhoud van dit informatiebericht zal niet worden opgenomen in de Vc. Bezien zal 
worden of de inhoud hiervan te zijner tijd kan worden overgeheveld naar een 
interne werkinstructie. 

3. Inhoud 
Sinds 1 januari 2006 is China partij bij het Haags adoptieverdrag 1 993 (HAV). 
Een Chinese verdragsadoptie wordt van rechtswege erkend op grond van het HAV, 
als de adoptiefouders over een beginseltoestemming beschikken, een BKA-nummer 
(dat staat vermeld op de beginseltoestemming) vanaf 1 januari 2006 hebben, 
en beschikken over een verklaring van conformiteit van de Chinese autoriteiten. De 
verklaring van conformiteit wordt als zodanig geaccepteerd, mits deze is gehecht 
aan het tevens afgegeven Adoption Certificate én mits daarbij door de ambassade 
een verklaring is gevoegd waarin wordt bevestigd dat sprake is van een 
verdragsadoptie. Let wel: China geeft pas sinds maart 2008 
verklaringen van conformiteit af. 
Indien een van de adoptiefouders de Nederlandse nationaliteit bezit, wordt het 
Chinese kind van rechtswege Nederlander ( zie 
artikel Sa van de Rijkswet op het Nederlanderschap). 

Gevolgen: Als aspirant-adoptiefouders een BKA-nummer hebben vanaf januari 2006, 
zal het Chinese adoptiekind in beginsel geen 
mvv nodig hebben. Echter, omdat de Chinese autoriteiten als vereiste stellen dat het 
kind bij vertrek naar Nederland nog op een 
Chinees paspoort uitreist, krijgen de adoptiefouders van de Nederlandse 
vertegenwoordiging voor het kind een Schengenvisum 
mee, waarmee het kind ondanks het Chinese paspoort gratis naar Nederland kan 
reizen. Bij aankomst in Nederland kunnen de adoptiefouders dan direct een 
Nederlands paspoort aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente van 
hun woonplaats. 

4. Afstemming 
Dit informatiebericht is afgestemd met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
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