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Hierbij bericht ik u dat ik heb besloten om de geldigheidsduur van de circulaire
van 20 december 2007, kenmerk 5519847/07/DJJ, inhoudende beleidsregels over
de omzetting van (aanvragen tot) beginseltoestemmingen voor de opneming van
een buitenlands kind, laatst verlengd bij circulaire van 30 november 2011,
kenmerk 198618, met ingang van 1 januari 2013 opnieuw te verlengen in
afwachting van een aanstaande herformulering van de eerstgenoemde circulaire.

Zoals ik in de laatste verlengingscirculaire van 30 november 2011 heb
aangegeven, vermeld ik hierbij volledigheidshalve nogmaals dat de circulaire
van 20 december 2007 in samenhang met de volgende zaken dient te worden
gelezen:

Gezamenlijke aanvraag
Per 1 januari 2009 is in artikel 1 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter
adoptie (Wobka) de definitie van “aspirant-adoptiefouders” gewijzigd. Vanwege
die wijziging kunnen een gezamenlijke aanvraag en een eventuele omzetting
daarvan ook zien op een aanvraag van echtgenoten van gelijk geslacht.

Moment van afgifte beginseltoestemming
De voorwaarde voor omzetting in de circulaire van 20 december 2007 dat een
eventueel afgegeven beginseltoestemming niet langer dan anderhalf jaar geleden
is afgegeven, geldt niet meer. Genoemde voorwaarde sluit niet meer aan bij de
praktijk. Conform artikel 3 van de Wobka wordt de beginseltoestemming thans
voor een periode van vier jaar afgegeven.

Aan:
De Raad voor de Kinderbescherming
Dë Stichting Adoptievoorzieningen
De vergunninghouders interlandelijke adoptie
AdoptieOudersOverleg

circulaire Omzetting van een beginseltoestemming
interlandelijke adoptie of van de aanvraag
daartoe

Directoraat-Generaal
Zeugd en
Sanctietoepassing
Directie Control,
Bedrijfsvoering en Juridische
Zaken
Afdeling Juridische en
Internationale Zaken

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon
F.E. Reitsma / S. Goeptar
Juridisch medewerker

T 070 370 6709 / 73 16
F 070 370 7507

Datum
28 december 2012

Ons kenmerk
338407

Aard circulaire
Info rmatief

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
ens deze,

en Sanctietoepassing


