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Regeling van 10 november 2000
De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op de artikelen 3, 5 en 8 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie;

Besluit:

Artikel 1 Verlening van toestemming tot opneming van meer dan een kind (artikel 3, tweede
lid, van de wet)

1. Een beginseltoestemming betreft slechts de opneming van één buitenlands kind ter adoptie; toestemming
kan echter worden verleend voor de opneming van:
a. broer(s) en/of zuster(s), dan wel
b. twee of meer kinderen, al dan niet uit één familie, tussen wie een, in beginsel door middel van bescheiden
aangetoonde, zodanige relatie bestaat dat zij bezwaarlijk gescheiden kunnen worden.
2. In beide gevallen dient uit onderzoek, verricht door de raad voor de kinderbescherming, de geschiktheid van
de aspirant-adoptiefouders voor de verzorging en opvoeding van meer dan een buitenlands kind aannemelijk
te zijn geworden.

Artikel 2 Verlening van een beginseltoestemming bij overschrijding van de leeftijdsgrens van
tweeënveertig jaren door een aspirant-adoptiefouder (artikel 5, vijfde lid, onder b., juncto
artikel 3, eerste lid, laatste zin van de wet).

1. Indien een aspirant-adoptiefouder op het tijdstip van indiening van het verzoek om verlening van een
beginseltoestemming de leeftijd van tweeënveertig jaren heeft bereikt, kan dit verzoek worden ingewilligd
indien bijzondere omstandigheden inwilliging wenselijk maken.
Op bijzondere omstandigheden kan geen beroep worden gedaan in de volgende gevallen:
a. bij een verzoek om verlening van een beginseltoestemming van twee met elkaar gehuwde
aspirant-adoptiefouders tezamen:
- indien beide aspirant-adoptiefouders op het tijdstip van de indiening van het verzoek de leeftijd van
vierenveertig jaren hebben bereikt, of
- indien redelijkerwijs te verwachten is dat de oudste aspirant-adoptiefouder op het tijdstip van de beslissing
over de verlening van een beginseltoestemming de leeftijd van zesenveertig jaren zal hebben bereikt.
b. bij een verzoek om verlening van een beginseltoestemming van één aspirant-adoptiefouder alleen, indien
die aspirant-adoptiefouder op het tijdstip van de indiening van het verzoek de leeftijd van vierenveertig jaren
heeft bereikt.
2. Als bijzondere omstandigheden worden in ieder geval aangemerkt:
a. aannemelijk geworden geschiktheid van en afwezigheid van risicofactoren bij de aspirant-adoptiefouders
voor de verzorging en opvoeding van een buitenlands kind van twee jaar of ouder;
b. gebleken bereidheid en aannemelijk geworden geschiktheid van en afwezigheid van risicofactoren bij de
aspirant-adoptiefouders voor de verzorging en opvoeding van een gehandicapt buitenlands kind;
c. de aanwezigheid van een ter adoptie opgenomen buitenlands kind, dat als enig kind in het gezin van de
aspirant-adoptiefouders verblijft, mits dit leidt tot een onderplaatsing;
d. de aanwezigheid van een broer of zus van het op te nemen buitenlands kind in het gezin van de
aspirant-adoptiefouders.
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In de onder a. tot en met d. genoemde gevallen dient uit specifiek daarop gericht onderzoek, verricht door de
raad voor de kinderbescherming, te blijken dat de aspirant-adoptiefouders geschikt zijn tot de verzorging en
opvoeding van een daar bedoeld buitenlands kind en dat risicofactoren redelijkerwijs uitgesloten worden
geacht.
In de onder c. en d. genoemde gevallen dient bovendien door onderzoek, verricht door de raad voor de
kinderbescherming, de daar bedoelde bijzondere omstandigheid bevestigd te worden.
3. In ieder geval wordt niet als bijzondere omstandigheid aangemerkt de enkele omstandigheid van of
combinatie van:
a. kinderloosheid;
b. het niet eerder ingediend hebben van een verzoek in verband met pogingen om langs natuurlijke weg een
kind te krijgen;
c. uitstel van gezinsvorming uit overwegingen van carrière-planning;
d. behoefte aan hernieuwde gezinsvorming nadat kinderen inmiddels het gezin hebben verlaten;
e. het - regelmatig - functioneren als vakantie-adres voor kinderen;
f. het uitoefenen van een beroep of functie waaruit een bijzondere geschiktheid tot het omgaan met kinderen
zou blijken.

Artikel 3 Verlening van toestemming tot opneming van een buitenlands kind, indien is te
verwachten dat op het mogelijke tijdstip van opneming van een buitenlands kind het
leeftijdsverschil tussen een of beide aspirant-adoptiefouders en het kind meer dan veertig
jaren bedraagt (artikel 5, zesde en zevende lid, van de wet)

1. In geval van opneming van een buitenlands kind in een gezin van aspirant-adoptiefouders, waarin eigen
kinderen, Nederlandse pleegkinderen dan wel uit het buitenland geadopteerd kinderen verblijven, kan, indien
dat buitenlandse kind in verband met de leeftijdsopbouw van het gezin jonger zal zijn dan de reeds in het gezin
verblijvende kinderen, een overschrijding van het leeftijdsverschil van ten hoogste veertig jaren tussen een van
de aspirant-adoptiefouders en het buitenlandse kind worden toegestaan met ten hoogste twee jaren, met dien
verstande dat het verschil in leeftijd tussen dat kind en het jongste kind in het gezin in beginsel niet meer dan
twee jaren mag bedragen.
2. Het leeftijdsverschil van ten hoogste veertig jaren tussen een van de aspirant-adoptiefouders en het
buitenlandse kind mag met meer dan twee jaren worden overschreden bij opneming van een buitenlands kind,
in ieder geval indien:
a. er sprake is van een buitenlands kind in de leeftijd vanaf twee jaar, dat kan worden opgenomen door
aspirant-adoptiefouders van wie een of beiden ouder zijn dan tweeënveertig jaar;
b. het betreft een jongere broer of zus van een reeds ter adoptie opgenomen buitenlands kind;
c. het betreft de gezamenlijke opneming van twee of meer buitenlandse kinderen uit een familie tussen wie
onderling een groot leeftijdsverschil bestaat en de overschrijding een of meer kinderen betreft;
d. er sprake is van een moeilijk plaatsbaar buitenlands kind vanwege een, in beginsel door middel van
bescheiden aangetoonde lichamelijke handicap, een manifeste gedragsstoornis, een meer dan normale
achterstand in lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling, of een direkte noodzaak tot medische behandeling,
die niet of bezwaarlijk in het land van herkomst kan plaats vinden.
3. In alle gevallen dient uit specifiek daarop gericht onderzoek door de raad voor de kinderbescherming te
blijken dat de aspirant-adoptiefouders geschikt zijn tot de verzorging en opvoeding van een buitenlands kind
als bedoeld in het tweede lid, a. tot en met d. en dat risicofactoren redelijkerwijs uitgesloten worden geacht.

Artikel 4 Verlening van toestemming tot opneming van een buitenlands kind dat op het
tijdstip van binnenkomst in Nederland zes jaar of ouder zal zijn (artikel 8, onder a, van de wet)

1. De opneming van een buitenlands kind dat op het tijdstip van binnenkomst in Nederland de leeftijd van zes
jaar of ouder zal hebben bereikt, kan worden toegestaan, indien:
a. het de opneming betreft van een oudere broer of zus van een reeds ter adoptie opgenomen buitenlands
kind;
b. het de opneming betreft van twee of meer buitenlandse kinderen als bedoeld in artikel 1, onder b.
2. In alle gevallen, genoemd in het eerste lid, dient uit onderzoek verricht door de raad voor de
kinderbescherming de geschiktheid van de aspirant-adoptiefouders voor de verzorging en opvoeding van een
kind of kinderen als daar bedoeld aannemelijk te zijn geworden.
Voorts dient in de gevallen, genoemd in het eerste lid onder a., uit dat onderzoek te zijn gebleken dat de
opneming van het buitenlandse kind niet in strijd is met het belang van het reeds in het gezin verblijvende
buitenlandse kind.
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Artikel 5

Deze regeling kan worden aangehaald als Richtlijnen opneming buitenlandse kinderen ter adoptie 2000.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van plaatsing van de regeling met de daarbij
behorende toelichting in de Staatscourant.
Met ingang van datzelfde tijdstip vervallen de Richtlijnen opneming buitenlandse kinderen ter adoptie 1998 II.

‘s-Gravenhage, 10 november 2000.

De Staatssecretaris van Justitie,

M.J. Cohen.
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Bron: 18-05-1 995, Stb. 275 lwtr: 31-05-1 995
Bron iwtr: 30-03-1995, Stb. 274

Eerste ministerie: Justitie
Wetsfamilie: Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
Soort regeling: KB
Documenttype: Aanhef

Besluit inzake het onderzoek naar buitenlandse contacten van aspirant-adoptiefouders
Artikel 1
1. Het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie bedoelde onderzoek
naar de zuiverheid en zorgvuldigheid van handelen van autoriteiten, instellingen of personen in het buitenland,
van wier activiteiten de aspirant-adoptiefouders gebruik wensen te maken, heeft in elk geval betrekking op:
a. de bevoegdheden, de vakbekwaamheid en het werkterrein van deze autoriteiten, instellingen of personen
alsmede de wijze waarop zij bij de centrale overheid van de desbetreffende Staat bekend staan;
b. de verslaglegging en de administratie van hun activiteiten;
c. de voor de door hen geboden diensten gevraagde vergoeding;
d. de gegevens met betrekking tot de identiteit en de herkomst van door hen voor opneming door
aspirant-adoptiefouders buiten de Staat van herkomst in aanmerking gebrachte kinderen, de wijze waarop
deze daarvoor in aanmerking zijn gekomen en de wijze waarop de afstand door de ouders is of zal worden
geregeld;
e. de gegevens met betrekking tot de inspanningen die worden verricht ten einde plaatsing van onder d.
bedoelde kinderen in de Staat van herkomst te bewerkstelligen en, voor zover vereist, de instemming van de
bevoegde autoriteiten met de opneming van deze kinderen door aspirant-adoptiefouders buiten deze Staat;
f. de gegevens betreffende de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van onder d. bedoelde kinderen.
g. de vraag of ook overigens de wettelijke voorschriften van de Staat van herkomst van onder d. bedoelde
kinderen in acht zijn genomen.
2. Indien het onderzoek betrekking heeft op rechtspersonen met enig openbaar gezag bekleed, is het eerste
lid zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Opmerkingen:
Deze wijziging treedt tegelijk in werking met de Wet van 14-05-1998, Stb. 302.

Gegevens deze versie:
Bron: 30-06-1998, Stb. 388 lwtr: 01-10-1998
Bron iwtr: 15-07-1998, Stb. 475

Eerste ministerie: Justitie
Wetsfamilie: Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
Soort regeling: KB
Documenftype~ Artikel

Historie:
Gegevens historische versies:
Bron: 18-05-1 995, Stb. 275. lwtr: 31-05-1 995
Bron iwtr: 30-03-1995, Stb. 274.

Besluit inzake het onderzoek naar buitenlandse contacten van aspirant-adoptiefouders
Artikel 2
Voor het overige worden bij het onderzoek zodanige maatstaven gehanteerd dat redelijkerwijs verzekerd is dat
aan de door cie Nederlandse wet gestelde vereisten voor opneming van buitenlandse kinderen zal worden
voldaan.

Opmerkingen:
Deze wijziging treedt tegelijk in werking met de Wet van 14-05-1 998, Stb. 302.

Gegevens deze versie:
Bron: 30-06-1 998, Stb. 388 lwtr: 01-10-1 998
Bron iwtr: 15-07-1998, Stb. 475

Eerste ministerie: Justitie
Wetsfamilie: Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
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Soort regeling: KB
Documenttype: Artikel

Historie:
Gegevens historische versies:
Bron: 18-05-1995, Stb. 275. lwtr: 31-05-1995
Bron iwtr: 30-03-1 995, Stb. 274.

Besluit inzake het onderzoek naar buitenlandse contacten van aspirant-adoptiefouders
Artikel 3
Indien het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en van de
Pleegkinderenwet tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit inzake het onderzoek naar buitenlandse contacten van
aspirant-pleegouders.

Gegevens deze versie:
Bron: 18-05-1995, Stb. 275 lwtr: 31-05-1995
Bron iwtr: 30-03-1 995, Stb. 274

Eerste ministerie: Justitie
Wetsfamilie: Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
Soort regeling: KB

• Documenttype: Artikel

Besluit inzake het onderzoek naar buitenlandse contacten van aspirant-adoptiefouders
Ondertekening
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsb!ad zal worden
geplaatst.

‘s-Gravenhage, 18 mei1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

E. M. A. Schmitz

Uitgegeven de dertigste mei1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Gegevens oorspronkelijke regeling:
Bron: 18-05-1 995, Stb. 275 Iwtr: 31-05-1 995
Bron iwtr: 30-03-1995, Stb. 274

Eerste ministerie: Justitie
Wetsfamilie: Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
Soort regeling: KB
Documenttype: Ondertekening
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Regeling van 10 november 2000
De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op de artikelen 3, 5 en 8 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie;

Besluit:

Artikel 1 Verlening van toestemming tot opneming van meer dan een kind (artikel 3, tweede
lid, van de wet)

1. Een beginseltoestemming betreft slechts de opneming van één buitenlands kind ter adoptie; toestemming
kan echter worden verleend voor de opneming van:
a. broer(s) en/of zuster(s), dan wel
b. twee of meer kinderen, al dan niet uit één familie, tussen wie een, in beginsel door middel van bescheiden
aangetoonde, zodanige relatie bestaat dat zij bezwaarlijk gescheiden kunnen worden.
2. In beide gevallen dient uit onderzoek, verricht door de raad voor de kinderbescherming, de geschiktheid van
de aspirant-adoptiefouders voor de verzorging en opvoeding van meer dan een buitenlands kind aannemelijk
te zijn geworden.

Artikel 2 Verlening van een beginseltoestemming bij overschrijding van de leeftijdsgrens van
tweeënveertig jaren door een aspirant-adoptiefouder (artikel 5, vijfde lid, onder b., juncto
artikel 3, eerste lid, laatste zin van de wet).

1. Indien een aspirant-adoptiefouder op het tijdstip van indiening van het verzoek om verlening van een
beginseltoestemming de leeftijd van tweeënveertig jaren heeft bereikt, kan dit verzoek worden ingewilligd
indien bijzondere omstandigheden Inwilliging wenselijk maken.
Op bijzondere omstandigheden kan geen beroep worden gedaan in de volgende gevallen:
a. bij een verzoek om verlening van een beginseltoestemming van twee met elkaar gehuwde
aspirant-adoptiefouders tezamen:
- indien beide aspirant-adoptiefouders op het tijdstip van de indiening van het verzoek de leeftijd van
vierenveertig jaren hebben bereikt, of
- indien redelijkerwijs te verwachten is dat de oudste aspirant-adoptiefouder op het tijdstip van de beslissing
over de verlening van een beginseltoestemming de leeftijd van zesenveertig jaren zal hebben bereikt.
b. bij een verzoek om verlening van een beginseltoestemming van één aspirant-adoptiefouder alleen, indien
die aspirant-adoptiefouder op het tijdstip van de indiening van het verzoek de leeftijd van vierenveertig jaren
heeft bereikt.
2. Als bijzondere omstandigheden worden in ieder geval aangemerkt:
a. aannemelijk geworden geschiktheid van en afwezigheid van risicofactoren bij de aspirant-adoptiefouders
voor de verzorging en opvoeding van een buitenlands kind van twee jaar of ouder;
b. gebleken bereidheid en aannemelijk geworden geschiktheid van en afwezigheid van risicofactoren bij de
aspirant-adoptiefouders voor de verzorging en opvoeding van een gehandicapt buitenlands kind;
c. de aanwezigheid van een ter adoptie opgenomen buitenlands kind, dat als enig kind in het gezin van de
aspirant-adoptiefouders verblijft, mits dit leidt tot een onderplaatsing;
d. de aanwezigheid van een broer of zus van het op te nemen buitenlands kind in het gezin van de
aspirarit-adoptiefouders.
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In de onder a. tot en met d. genoemde gevallen dient uit specifiek daarop gericht onderzoek, verricht door de
raad voor de kinderbescherming, te blijken dat de aspirant-adoptiefouders geschikt zijn tot de verzorging en
opvoeding van een daar bedoeld buitenlands kind en dat risicofactoren redelijkerwijs uitgesloten worden
geacht.
In de onder c. en d. genoemde gevallen dient bovendien door onderzoek, verricht door de raad voor de
kinderbescherming, de daar bedoelde bijzondere omstandigheid bevestigd te worden.
3. In Ieder geval wordt niet als bijzondere omstandigheid aangemerkt de enkele omstandigheid van of
combinatie van:
a. kinderloosheid;
b. het niet eerder ingediend hebben van een verzoek in verband met pogingen om langs natuurlijke weg een
kind te krijgen;
c. uitstel van gezinsvorming uit overwegingen van carrière-planning;
d. behoefte aan hernieuwde gezinsvorming nadat kinderen inmiddels het gezin hebben verlaten;
e. het - regelmatig - functioneren als vakantie-adres voor kinderen;
f. het uitoefenen van een beroep of functie waaruit een bijzondere geschiktheid tot het omgaan met kinderen
zou blijken.

Artikel 3 Verlening van toestemming tot opneming van een buitenlands kind, indien is te
verwachten dat op het mogelijke tijdstip van opneming van een buitenlands kind het
leeftijdsverschil tussen een of beide aspirant-adoptiefouders en het kind meer dan veertig
jaren bedraagt (artikel 5, zesde en zevende lid, van de wet)

1. In geval van opneming van een buitenlands kind in een gezin van aspirant-adoptiefouders, waarin eigen
kinderen, Nederlandse pleegkinderen dan wel uit het buitenland geadopteerd kinderen verblijven, kan, indien
dat buitenlandse kind in verband met de leeftijdsopbouw van het gezin jonger zal zijn dan cie reeds in het gezin
verblijvende kinderen, een overschrijding van het leeftijdsverschil van ten hoogste veertig jaren tussen een van
de aspirant-adoptiefouders en het buitenlandse kind worden toegestaan met ten hoogste twee jaren, met dien
verstande dat het verschil In leeftijd tussen dat kind en het jongste kind in het gezin in beginsel niet meer dan
twee jaren mag bedragen.
2. Het leeftijdsverschil van ten hoogste veertig jaren tussen een van de aspirant-adoptiefouders en het
buitenlandse kind mag met meer dan twee jaren worden overschreden bij opneming van een buitenlands kind,
in ieder geval indien:
a. er sprake is van een buitenlands kind in de leeftijd vanaf twee jaar, dat kan worden opgenomen door
aspirant-adoptiefouders van wie een of beiden ouder zijn dan tweeënveertig jaar;
b. het betreft een jongere broer of zus van een reeds ter adoptie opgenomen buitenlands kind;
c. het betreft de gezamenlijke opneming van twee of meer buitenlandse kinderen uit een familie tussen wie
onderling een groot Ieeftijdsverschil bestaat en de overschrijding een of meer kinderen betreft;
d. er sprake is van een moeilijk plaatsbaar buitenlands kind vanwege een, in beginsel door middel van
bescheiden aangetoonde lichamelijke handicap, een manifeste gedragsstoornis, een meer dan normale
achterstand in lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling, of een direkte noodzaak tot medische behandeling,
die niet of bezwaarlijk in het land van herkomst kan plaats vinden.
3. In alle gevallen dient uit specifiek daarop gericht onderzoek door de raad voor de kinderbescherming te
blijken dat de aspirant-adoptiefouders geschikt zijn tot de verzorging en opvoeding van een buitenlands kind
als bedoeld in het tweede lid, a. tot en met d. en dat risicofactoren redelijkerwijs uitgesloten worden geacht.

Artikel 4 Verlening van toestemming tot opneming van een buitenlands kind dat op het
tijdstip van binnenkomst in Nederland zes jaar of ouder zal zijn (artikel 8, onder a, van de wet)

1. De opneming van een buitenlands kind dat op het tijdstip van binnenkomst in Nederland de leeftijd van zes
jaar of ouder zal hebben bereikt, kan worden toegestaan, indien:
a. het de opneming betreft van een oudere broer of zus van een reeds ter adoptie opgenomen buitenlands
kind;
b. het de opneming betreft van twee of meer buitenlandse kinderen als bedoeld in artikel 1, onder b.
2. In alle gevallen, genoemd in het eerste lid, dient uit onderzoek verricht door de raad voor de
kinderbescherming de geschiktheid van de aspirant-adoptiefouders voor de verzorging en opvoeding van een
kind of kinderen als daar bedoeld aannemelijk te zijn geworden.
Voorts dient in de gevallen, genoemd in het eerste lid onder a., uit dat onderzoek te zijn gebleken dat de
opneming van het buitenlandse kind niet in strijd is met het belang van het reeds in het gezin verblijvende
buitenlandse kind.
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Artikel 5

Deze regeling kan worden aangehaald als Richtlijnen opneming buitenlandse kinderen ter adoptie 2000.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van plaatsing van de regeling met de daarbij
behorende toelichting in de Staatscourant.
Met ingang van datzelfde tijdstip vervallen de Richtlijnen opneming buitenlandse kinderen ter adoptie 1998 II.

‘s-Gravenhage, 10 november 2000.

De Staatssecretaris van Justitie,

M.J. Cohen.
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Regeling van 17 augustus 1998
De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wet van 8 december
1988, Stb. 566, als gewijzigd bij de wet van 14 mei 1998 tot uitvoering van het op 29 mei1993 te
‘s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het
gebied van de interlandelijke adoptie en, in verband daarmee, wijziging van de Wet opneming buitenlandse
pleegkinderen (Stb. 302),

Besluit:

Artikel 1

Een verzoek om een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter
adoptie dient de navolgende gegevens te bevatten:
a. Een afschrift van de statuten van de aanvrager.
b. Een nauwkeurige beschrijving van de wijze waarop de aanvrager zich ervan vergewist dat de opneming van
een buitenlands kind ter adoptie in Nederland in het belang van zodanig kind kan worden geacht.
c. Een opgave van de samenstelling van het bestuur van de rechtspersoon, waarbij tevens wordt aangegeven
op welke wijze door de samenstelling van het bestuur de behartiging van de belangen van de in aanmerking
komende buitenlandse kinderen en van de aspirant-adoptiefouders is gewaarborgd.
d. Een uiteenzetting omtrent de aard van de bemiddelende werkzaamheden en de wijze waarop de aanvrager
uitvoering zal geven aan bemiddelende werkzaamheden en de procedure welke de aspirant-adoptiefouders
dienen te volgen ter opneming van een buitenlands kind ter adoptie, zulks onderverdeeld per land.
e. Voor zover de aanvrager reeds bemiddelende activiteiten heeft verricht: een verslag van werkzaamheden
alsmede de balans en staat van baten en lasten met toelichting over het jaar voorafgaand aan het jaar waarin
de vergunning wordt aangevraagd.
f. Een opgave per land van de personen en instanties in het buitenland waarmee de aanvrager betrekkingen
heeft in verband met de voorgenomen bemiddeling inzake de opneming van buitenlandse kinderen ter adoptie.
Hieronder worden in elk geval verstaan: gerechtelijke en andere bevoegde instanties, kindertehuizen,
advocaten en andere personen en/of instellingen en organisaties welke bij de bemiddeling betrokken zijn.
lngeval personen en/of instellingen met elkaar samenwerken, wordt daarvan mededeling gedaan.
g. Een beschrijving van de wijze waarop de aanvrager uitvoering geeft aan het verzorgen van begeleiding
nadat het buitenlandse kind is opgenomen.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1998.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

‘s-Gravenhage, 17 augustus 1998.

De Staatssecretaris van Justitie,
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Regeling van 17 augustus 1998
De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op artikel 20, vijfde lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wet van 8 december
1988, Stb. 566), als gewijzigd bij de wet van 14 mei 1998 tot uitvoering van het op 29 mei 1993 te
‘s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het
gebied van de interlandelijke adoptie en, in verband daarmee, wijziging van de Wet opneming buitenlandse
pleegkinderen (Stb. 302),

Besluit:

Artikel 1

De gegevens die door de vergunninghouder moeten worden verstrekt in verband met het toezicht op de
naleving van het bepaalde in artikel 20, derde en vierde lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter
adoptie dienen aan de navolgende eisen te voldoen:
a. De gegevens bevatten een nauwkeurige en voldoende gespecificeerde schriftelijke vastlegging van alle
vergoedingen welke door de vergunninghouder zijn betaald voor in verband met bemiddelende
werkzaamheden verrichte diensten.
b. Uit de gegevens blijkt op welke wijze door de vergunninghouder de betaling van de vergoedingen voor de in
verband met zijn bemiddeling verrichte diensten is verricht.
Van elke betaling is een genoegzaam bewijs van kwijting aanwezig.
c. De gegevens verschaffen inzicht in de aard en inhoud van de betrekkingen die de vergunninghouder
onderhoudt met instellingen of instanties in het buitenland in verband met de bemiddeling bij de opneming ter
adoptie van buitenlandse kinderen.
d. Ingeval inzake de bemiddeling bij opneming van buitenlandse kinderen ter adoptie vaste werkafspraken
bestaan tussen een vergunninghouder en een instantie of Organisatie in het buitenland, blijkt zulks uit de
gegevens.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1998.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

‘s-Gravenhage, 17 augustus 1998.

De Staatssecretaris van Justitie,

J. Cohen.
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Besluit van 13 maart 2000, houdende regels ter uitvoering van artikel 24a van de Wet opneming
buitenlandse kinderen ter adoptie alsmede inwerkingtreding van dat artikel
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 25 oktober 1999, Directie Wetgeving, nr.
798026/99/6;
Gelet op artikel 24a, eerste lid, tweede volzin, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie, de
artikelen 9:13 en 9:14 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 17, eerste lid, van de Wet van 14 mei
1998 tot uitvoering van het op 29 mei1993 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de
bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie en, in verband
daarmee, wijziging van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en enige andere wetten (Sfb. 302);
De Raad van State gehoord (advies van 5januari 2000, nr. W03.99 0531/1);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 6 maart 2000, Directie Wetgeving, nr.
5006821/00/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder de commissie: de klachtencommissie, bedoeld in artikel 24a, eerste lid, van
de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.

Artikel 2

1. De commissie is belast met de behandeling van en de advisering over klachten over gedragingen die een
vergunninghouder als bestuursorgaan heeft verricht. Afdeling 9.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing.
2. Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en het eerste lid zijn tevens van toepassing op de
behandeling van klachten over gedragingen die een vergunninghouder anders dan als bestuursorgaan heeft
verricht.

Artikel 3

1. De commissie bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter.
2. Er kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd. Op hen zijn de artikelen 4 en 5 van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 4

1. Onze Minister benoemt de leden voor een periode van vier jaren.
2. De voorzitter en de andere leden kunnen ten hoogste twee maal voor een periode van vier jaren worden
herbenoemd.
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3. Onze Minister kan de voorzitter of een lid op diens schriftelijk verzoek tussentijds ontslag verlenen.
4. Van een vacature, een besluit tot benoeming, tot herbenoeming of tot ontslag wordt mededeling gedaan in
de Staatscourant.

Artikel 5

De leden zijn niet werkzaam of werkzaam geweest onder verantwoordelijkheid van een vergunninghouder, van
Onze Minister, van de raad voor de kinderbescherming of van de Inspectie jeugdhulpverlening en
jeugdbescherming.

Artikel 6

De commissie stelt een reglement op ter regeling van haar werkwijze.

Artikel 7

De vergunninghouder informeert aspirant-adoptiefouders die zijn bemiddeling inroepen schriftelijk omtrent het
bestaan van de klachtencommissie en de mogelijkheid tot het indienen van klachten.

Artikel 8

1. De klachtencommissie stelt jaarlijks een openbaar verslag op, waarin het aantal en de aard van de door
haar behandelde klachten worden aangegeven.
2. De klachtencommissie zendt het verslag voor 1 april van het daarop volgende kalenderjaar aan Onze
Minister en aan de Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming.

Artikel 9

Dit besluit en artikel 14, onderdeel R, van de Wet van 14 mei 1998 tot uitvoering van het op 29 mei1993 te
‘s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het
gebied van de interlandelijke adoptie en, in verband daarmee, wijziging van de Wet opneming buitenlandse
pleegkinderen en enige andere wetten (Stb. 302) treden in werking met ingang van 1 april 2000.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsbiad zal worden
geplaatst.

‘s-Gravenhage, 13 maart 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

M. J. Cohen

Uitgegeven de drieëntwintigste maart 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals
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Historie:
Dit besluit is gewijzigd bij de Besluiten van 14 mei 1993, Stb. 269, 6juli 1993, Stb. 399, 24 november 1993,
Stb. 620, 30juni 1998, Stb. 388, 14september2001, Stb. 415

Staatsbiad
262
Besluit van 4 juli 1989, houdende vaststelling van het Besluit opneming buitenlandse pleegkinderen en
wijziging van het Uitvoeringsbesluit Kinderbescherming
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 30 maart 1989, Hoofdafdeling Privaatrecht nr.
156/1 89;
Gelet op de artikelen 4, onder d, 5, derde lid, 7, achtste lid, en 16, achtste lid, van de Wet houdende regelen
inzake de opneming in Nederland van buitenlandse pleegkinderen met het oog op adoptie (Wet opneming
buitenlandse pleegkinderen)(Stb. 1988, 566);
De Raad van State gehoord (advies van 27juni1989, nr. W03.89.0169);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 29 juni 1989, Hoofdafdeling Privaatrecht, nr.
309/189;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Vastgesteld worden de volgende bepalingen, die kunnen worden aangehaald als: Besluit opneming
buitenlandse pleegkinderen.

Artikel 1

Onze Minister wijst, ter uitvoering van artikel 5, tweede lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter
adoptie, een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid aan, die krachtens zijn doelstelling tot taak heeft
algemene voorlichting te verstrekken aan aspirant-adoptiefouders die een verzoek tot verlening van een
beginseltoestem ming hebben ingediend.

Artikel 2

De aan te wijzen rechtspersoon moet aan de volgende eisen voldoen:
a. hij heeft zich verzekerd van de diensten van geschoolde voorlichters die bekend zijn met de gang van zaken
op het gebied van interlandelijke adoptie;
b. hij is op geen enkele wijze betrokken bij de bemiddeling inzake de opneming van buitenlandse kinderen ter
adoptie en is ook overigens in staat tot een onafhankelijke vervulling van zijn taak;
c. zijn organisatie is op zodanige wijze opgezet dat redelijkerwijze te verwachten is dat zijn werkzaamheden
kunnen worden bekostigd uit de bijdragen van aspirant-adoptiefouders in de kosten van de algemene
voorlichting;
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d. hij is bereid tot samenwerking met andere instanties die werkzaam zijn op het gebied van interlandelijke
adoptie;
e. hij is ook overigens in staat zijn taak naar behoren te vervullen;
f. zijn werkzaamheden zijn niet gericht op winst.

Artikel 3

1. Onze Minister kan cle op grond van artikel 1 gedane aanwijzing intrekken indien de aangewezen
rechtspersoon naar zijn oordeel niet langer voldoet aan de in artikel 2 genoemde eisen.
2. De in het eerste lid bedoelde intrekking vindt plaats onder gelijktijdige voorziening door Onze Minister in de
in artikel 1 bedoelde taak.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde rechtspersoon verricht zijn taak onder de naam Bureau voorlichting interlandelijke
adoptie (hierna te noemen: Bureau).

Artikel 5

Het bestuur is slechts na voorafgaande goedkeuring van Onze Minister bevoegd de statuten te wijzigen of het
Bureau te ontbinden.

Artikel 6

1. Behoudens het bepaalde in artikel 8, eerste lid, wordt de verstrekking van algemene voorlichting bekostigd
uit de in artikel 4, onder d, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie bedoelde bijdragen van
aspirant-adoptiefouders.
2. Het bedrag van de in het eerste lid genoemde bijdrage wordt vastgesteld op €385,71.
3. Het Bureau int de in het eerste lid bedoelde bijdragen.
4. Omtrent de geïnde bedragen wordt maandelijks aan Onze Minister een opgave verstrekt.

Artikel 7

Het Bureau zendt jaarlijks vôâr 1 oktober een begroting voor het daaropvolgende jaar ter goedkeuring aan
Onze Minister. De begroting is voorzien van een toelichting en gaat vergezeld van een beschrijving van de
wijze waarop het Bureau zich voorneemt zijn werkzaamheden in het komende boekjaar te verrichten. De
begroting geeft inzicht in de aard en de omvang van de baten en lasten van het Bureau. De begroting kan
vergezeld gaan van een aanvraag om subsidie ter tegemoetkoming in de kosten van het Bureau.

Artikel 8

1. Onze Minister kan een subsidie verlenen ter tegemoetkoming in de kosten van het Bureau, indien de voor
het begrotingsjaar voorziene baten aanmerkelijk achterblijven bij de lasten. De beschikking wordt voor 1
januari van het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd bekendgemaakt.
2. Op de subsidie kunnen voorschotten worden verstrekt.

Artikel 9

Het bedrag van de subsidie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, kan in de loop van het begrotingsjaar naar
boven worden aangepast, indien de noodzaak daartoe is gebleken in verband met het aanmerkelijke
achterblijven van te ontvangen bijdragen van aspirant-adoptiefouders. Een daartoe strekkende aanvraag dient
uiterlijk op 1 oktober van het lopende begrotingsjaar te zijn ingediend. De aanvraag gaat vergezeld van een
actueel overzicht van de financiële toestand van het Bureau.
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Artikel 10

1. Het Bureau verstrekt Onze Minister alle gevraagde inlichtingen omtrent de uitvoering van zijn taak.
2. Het Bureau zendt jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar aan Onze Minister een balans
en een exploitatierekening alsmede een verslag van zijn werkzaamheden over het afgelopen boekjaar. Deze
stukken gaan vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid van een accountant als bedoeld in artikel
393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Na ontvangst van de bescheiden als bedoeld in het tweede lid, wordt, indien subsidie was verleend, de
subsidie vastgesteld overeenkomstig artikel 8, eerste lid, en met inachtneming van de aanpassingen op grond
van artikel 9. Subsidiebaten mogen tot een door Onze Minister vast te stellen maximum worden gereserveerd
door opneming als risicofonds op de balans. De in het fonds opgenomen subsidiebaten dienen te worden
bestemd ter bekostiging van de uitvoering van de in artikel 1 omschreven taak.
4. Indien blijkt dat voorschotten zijn besteed in strijd met de bepalingen van dit besluit, wordt de subsidie,
bedoeld in het derde lid, verminderd met het desbetreffende bedrag.
5. Indien blijkt dat de subsidie ten gevolge van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens is
vastgesteld op een bedrag dat hoger is dan wanneer het zou zijn vastgesteld op grond van juiste en volledige
gegevens wordt de subsidie opnieuw vastgesteld.
6. Het Bureau stort teveel ontvangen voorschotten of subsidie terstond terug, tenzij verrekening op andere
wijze geschiedt. De in dit verband verkregen rentebaten worden in mindering gebracht op de opgegeven
kosten.

Artikel 11

De aan aspirant-adoptiefouders te verstrekken algemene voorlichting omvat in elk geval:
a. een schriftelijke documentatie betreffende de opneming en de adoptie van een buitenlands kind;
b. ten minste drie voorlichtingsbijeenkomsten waarin de schriftelijke documentatie wordt toegelicht en
aspirant-adoptiefouders nader op de opneming en de adoptie van een buitenlands kind worden voorbereid.

Artikel 12

Het bestuur van een vergunninghouder is zodanig samengesteld dat daarin voldoende deskundigheid met
betrekking tot de financiële, de juridische en cie maatschappelijke aspecten van de werkzaamheden is
vertegenwoordigd.

Artikel 13

Een vergunninghouder stelt Onze Minister onverwijld in kennis van elke wijziging van zijn statuten alsmede
van de samenstelling van zijn bestuur.

Artikel 14

Indien werkzaamheden door vrijwilligers worden verricht, geschiedt zulks onder de verantwoordelijkheid van
de vergunninghouder.

Artikel 15

Een vergunninghouder beschikt over zodanige kantoorruimte dat de vertrouwelijkheid van besprekingen in
verband met de opneming van buitenlandse pleegkinderen is gewaarborgd. Voorts beschikt hij over een niet
voor derden toegankelijke, tegen brand beschermde archiefruimte.

Artikel 16

De vergunninghouder legt de afspraken die tussen hem en de aspirant-pleegouders zijn gemaakt, schriftelijk
vast.
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Artikel 17

1. Een vergunninghouder verleent het Bureau alle noodzakelijke medewerking bij het verzamelen en bijhouden
van de voor algemene voorlichting vereiste documentatie.
2. Een vergunninghouder verstrekt andere vergunninghouders alle inlichtingen die in verband met de
verrichting van hun taak voor hen van nut kunnen zijn.

Artikel 18

[Vervallen.]

Artikel 19

[Door vernummering is dit artikel vervallen.]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

Dit besluit, alsmede de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen (Stb. 1988, 566), treden in werking met
ingang van 15 juli 1989.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden
geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene
Rekenkamer.

‘s-Gravenhage, 4 juli 1989

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

V. N. M. Korte-van Hemel

Uitgegeven de elfde juli 1989

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes
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Historie:
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Regeling van 5 augustus 1998 betreffende de verklaring inzake overeenstemming van interlandelijke
adoptie en de verklaring inzake overeenstemming van omzetting van interlandelijke adoptie
De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op de artikelen 10 en 11, derde lid, van de Wet van 14 mei 1998 tot uitvoering van het op 29 mei 1993 te
‘s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het
gebied van de interlandelijke adoptie en, in verband daarmee, wijziging van de Wet opneming buitenlandse
pleegkinderen en enige andere wetten (Stb. 302),

Besluit:

Artikel 1

De verklaring inzake overeenstemming van interlandelijke adoptie, als bedoeld in artikel 23 van het op 29 mei
1993 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking
op het gebied van de interlandelijke adoptie (Trb. 1993, 197), wordt door de griffier van het rechterlijk college
dat de adoptie heeft uitgesproken opgemaakt op een formulier ingericht overeenkomstig het als bijlage 1
aangehechte model (formaat A4 (297 x 210 mm).

Artikel 2

De verklaring inzake overeenstemming van omzetting van interlandelijke adoptie, als bedoeld in artikel 23
juncto artikel 27, tweede lid, van het op 29 mei 1993 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de
bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de intertandelijke adoptie (Trb. 1993, 197),
wordt door de griffier van het rechterlijk college dat de omzetting heeft uitgesproken opgemaakt op een
formulier ingericht overeenkomstig het als bijlage 2 aangehechte model (formaat A4 (297 x 210 mm).

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
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‘s-Gravenhage, 5 augustus 1998.

De Staatssecretaris van Justitie,

M.J. Cohen.

Bijlage 1. Verklaring inzake overeenstemming van interlandelijke adoptie

Artikel 23 van het Haags Verdrag van 29 mei1993 inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking
op het gebied van de interlandeljke adoptie

1. De ondergetekende autoriteit:
Naam: de griffier van
Adres:
Nederland
2. Verklaart hierbij dat het kind:
Geslachtsnaam:
Voornamen:
Geslacht: M V
Geboortedatum; ... (dag) ... (maand) ... (jaar)
Geboorteplaats:
Land van de gewone verblijfplaats:
3. Is geadopteerd bij beslissing van de volgende autoriteit:
Datum van de beslissing:
Plaats: ... Nederland
Datum waarop geen voorziening tegen de beslissing meer openstond:
4. Door de volgende persoon/personen:
a. Geslachtsnaam van de adoptiefvader:
Voornamen:
Geboortedatum: ... (dag) ... (maand) ... (jaar)
Land van de gewone verblijfplaats ten tijde van de adoptie:
b. Geslachtsnaam van de adoptief moeder:
Voornamen:
Geboortedatum: ... (dag) ... (maand) ... (jaar)
Geboorteplaats:
Land van de gewone verblijfplaats ten tijde van de adoptie:
5. De ondergetekende autoriteit verklaart dat de adoptie in overeenstemming met het verdrag tot stand is
gekomen en dat de instemmingen, bedoeld in artikel 17, onder c, zijn gegeven door:
a. Naam en adres van de Centrale Autoriteit(*) van de staat van herkomst:
Datum van de instemming:
b. Naam en adres van de Centrale Autoriteit voor Nederland:
Centrale Autoriteit Interlandelijke Adoptie,
Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid,
Ministerie van Justitie,
Postbus 30201,
2500 EH ‘s-Gravenhage
Datum van de instemming:
6. De adoptie heeft tot gevolg gehad dat de familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke ouders zijn
verbroken.

Opgemaakt te:
Datum:
Handtekening/stempel:

Voetnoten:
1. Of de overheidsinstantie, lichaam of persoon, aangewezen op grond van artikel 22, eerste of tweede lid, van
het verdrag.

Bijlage 2. Verklaring inzake overeenstemming van omzetting van interlandelijke adoptie

Artikel 27, tweede lid, van het Haags Verdrag van 29 mei1993 inzake de bescherming van kinderen en de
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samenwerking op het gebied van de interlandeljke adoptie

1. De ondergetekende autoriteit:
Naam: de griffier van
Adres:
Nederland
2. Verklaart hierbij dat de adoptie van het kind:
Geslachtsnaam:
Voornamen:
Geslacht: ... M V
Geboortedatum: ... (dag) ... (maand) ... (jaar)
Geboorteplaats:
Land van de gewone verblijfplaats: ... welke adoptie werd uitgesproken bij beslissing van de volgende
autoriteit:
Naam van de autoriteit:
Plaats en land:
Datum van de beslissing:
3. Is omgezet bij beslissing van de volgende autoriteit:
Naam van de autoriteit:
Datum van de beslissing:
Plaats: ..., Nederland
Datum waarop geen voorziening tegen de beslissing meer openstond:
4. Gegevens betreffende de adoptiefouders:
a. Geslachtsnaam van de adoptiefvader:
Voornamen:
Geboortedatum: ... (dag) ... (maand) ... (jaar)
Land van de gewone verblijfplaats ten tijde van de omzetting:
b. Geslachtsnaam van de adoptiefmoeder:
Voornamen:
Geboortedatum: ... (dag) ... (maand) ... (jaar)
Geboorteplaats:
Land van de gewone verblijfplaats ten tijde van de omzetting:
5. De ondergetekende autoriteit verklaart dat de omzetting in overeenstemming met het verdrag tot stand is
gekomen en dat de vereisten van artikel 27, eerste lid, van het Verdrag in acht zijn genomen.
De omzetting heeft tot gevolg gehad dat de familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke ouders zijn
verbroken.

Opgemaakt te:
Datum:
Handtekening/stempel:
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