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Disclaimer  

Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De 

informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen 

medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan 
bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een 

belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet 

worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire 

of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een 

individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht af te wijken. 
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1. Aanleiding 

Op dit moment bestaat er alleen beleid voor pleegkinderen die bloed-of aanverwant 

zijn van de aspirant-pleegouders en die in het land van herkomst nog geen deel 

uitmaakten van het gezin van de aspirant-pleegouders (zie B7/3.7 Vc). Op 17 maart 

2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid echter ingestemd met een 

beleidskader voor pleegkinderen die reeds in het land van herkomst behoorden tot 

het gezin van de pleegouders en daar nog steeds toebehoren. 

 

2. Verwachting 

De verwachting is dat het nieuwe beleidskader op 1 juli 2022 in B7/3.7 Vc zal zijn 

opgenomen. 

 

3. Inhoud/Toelichting 

Het nieuwe beleidskader komt er op neer dat de IND aanneemt dat voor het kind 

geen aanvaardbare toekomst, als bedoeld in artikel 3.28, eerste lid, aanhef en onder 

b, Vb is weggelegd in het land van herkomst, als het kind:  

1. reeds in het land van herkomst feitelijk behoorde tot het gezin van de 
pleegouders en hier nog steeds toe behoort; en  

2. minimaal één jaar in het land van herkomst is verzorgd en opgevoed door de 
pleegouders omdat de eigen ouders overleden zijn of niet in staat waren om 
voor het kind te zorgen. 

 

De IND neemt aan dat het kind feitelijk behoort en al in het buitenland behoorde tot 

het gezin van de pleegouders als tussen het kind en de pleegouders sprake is van 

gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM (zie B7/3.8.1). 

 

De pleegouders hoeven geen bloed- of aanverwant te zijn van het kind. 
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In aanvulling op de in artikel 3.28 Vb opgenomen voorwaarden, verleent de IND een 

verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking familie- of 

gezinslid, als ook wordt voldaan aan alle hierna genoemde voorwaarden: 

1. De pleegouders die het kind minimaal een jaar hebben verzorgd en opgevoed 
in het land van herkomst hebben in die periode de voogdij over het kind 
gekregen.   

2. De autoriteiten van het land van herkomst stemmen in met het vertrek naar 
en het  verblijf van het kind in het gezin van de pleegouders in Nederland. 

 

Bewijsmiddelen 

De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de autoriteiten van het 

land van herkomst hebben ingestemd met het vertrek naar en het verblijf van de 

vreemdeling in het gezin van de pleegouders in Nederland een 

instemmingsverklaring van de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst. 

De IND beschouwt een verklaring van de bevoegde autoriteiten van het land van 

herkomst als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de pleegouders de voogdij 

hebben gekregen over de vreemdeling. Een voorbeeld van een dergelijke verklaring 

is een voogdijbeschikking. 

De IND beschouwt een verklaring van de bevoegde autoriteiten van het land van 

herkomst als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat de vreemdeling minimaal één 

jaar in het land van herkomst is verzorgd en opgevoed door de pleegouders omdat 

de eigen ouders overleden zijn of niet in staat waren om voor de vreemdeling te 

zorgen. Een voorbeeld van een dergelijke verklaring waaruit dit kan blijken is een 

voogdijbeschikking. 

 

4. Hoe te handelen 

Vooruitlopend op de aanpassing van de Vc kun je aanvragen van vorenbedoelde 

pleegkinderen conform het bovenstaande beslissen. 

 

5. Afstemming 

Dit informatiebericht is afgestemd met DMB, JZST en de directie RVN.  


