HINISTERIE VAN JUSTITIE

Blrectie Vreemdellngenzaken/

s-Gravenhage,

29 September 1982

Dlrectie Klnderbescherming

nr. AJZ 15?4/E-6?5-A-391
onderwerp : buitenlandge pleegkinderen

Aan s

1. de hoofden van plaatselijke

politic

2. de Raden vopr de Kinderlescherming

(in kople ter kennlsneming aangeboden aan de Procureurs-Generaal fgd.

Directeuren van Politie)

VREEMDELINGENCIRCULAIRE
achtendertigste wljziging
Hierbij

doe ik u de gevijzigde

tekst toekomen van deel G-7

van de Vreemdelingencirculaire met drie bijlagen, waarbij
hot volgende wordt aangetekend.

Op 27 april 1981 vond in een Uitgebrelde Gommissie Vergadering van de Vaste Commlssie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

de behandeling plaats van de op 9

mei 1980 aan deze Kamer overgelegde

nota over de practische

gang van zaken rond adoptie en adoptievoorbereiding. De behandeling van deze nota heeft, vooruitlopend op een regeling
blj de Wet, aanleidlng gegeven tot het aanbrengen van enlcele
vijzlgingen in de bestaande richtlijnen inzake Bultenlandse
Pleegkinderen opgenomen In deel G-7 van de Vreemdelingencirculalre.

2. De wijzJLgingen hebben met name betrekking op de l^ejti.id van
de aspirant-pleegouders, de geldigheidsduur van de beginseltoestemming en een aan-tal vereisten op medisch gebied, waaraan aspirant-pleegouders dienen te voldoen. Daarnaast zijn
in de gewijzigde tekst enkele procedure-bepalingen opgenomen
ten aanzien van de onderzoeksvoleorde
tljdens het gezinsonderzoek,
circulaires

en de gang van zaken

welke reeds bij afznnderlljke

aan de raden voor de kinderbescherming

waren ge-

regeld.
?. Tevens is het van belang enig Inzicht te verkrijgen

in de

wljze, waarop de contac-ten tot stand komen tussen adoptiefpleegkinderen en aspirant-pleegouders, met name welke bemiddelende instanties
pleegouders

c. q. personen hierbij naast de aspirant-

be-trokken zljn.

-2In verband hiermede

is het model G-7a met een desbetreffende

rubrlek uitgebreid.

De bestaande G-7a formulieren

kunnen zo-

lang de voorraad nog strekt in gebruik blijven. Hierop dlent
dan echter wel bean-twoording van deze nieuwe rubriek plaats
te vinden. Tevens gelieve u formulier G-7-a voortaan in duplo

aan de directie Vreemdellngenzaken In te zenden (SSn exemplaar
is bestemd voor de dlrectie Kindertiescherming en dient voor

sta-tistische doeleinden).
4. Voorts vraag 1k uw aandacht voor de regellng sub. Ill a betref-

fende aanmelding en regeling van het verblljf waarblj verzocht
wordt de originele

beeinseltoeatemmine

zich helaas mlsbrulk

in te nemen. Er heeft

voorgedaan van verstrakte

beglnseltoestem-

mingen. Het beperken van het aantal in omloop zijnde exemplaren
kan er toe bijdragen dit misbruik in te dammen.
Eveneens zal Mnnenkort
gevoerd,

een model beglnseltoestemming

dat Binder gemakkelijk

te reproduceren

warden in-

is.

5. Be nleuwe regeling treedt in werklng met ingang van 1 Januari

1985. Voor de v6<Sr deze datum ontvangen verzoeken zijn, voor zover noodzakelijk,

overgangsbepallngen

In de tekst van de circu-

laire opgenomen. Deze betreffen met nane de leeftijdsverschillen,
de geldlgheidsduur van de beglnseltoestemmlng alsmede de onderzoeksvolgorde.
De Staatssecretaris

van Justitie,

Scheltema

Verwijderen

Invoegen

Deel G-7 biz. G-7-1 t/m G-7-9

Deel G-7 biz. G-7-1 t/m
G-7-9

en bijlagen G-7 a, t) en c

en bijlagen G-7 a, b en c

