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Extra informatie voor alleenaanvragers                                          
 
 

Definitie alleenaanvrager 
Onder alleenaanvrager wordt verstaan elke aanvraag die op naam van één persoon wordt gedaan. 
Alleenaanvragers zijn alleenstaanden, maar ook partners in een lat-relatie, samenwonenden met of 
zonder geregistreerd partnerschap en gehuwde aanvragers die een aanvraag doen op naam van één 
van de partners (op het aanvraagformulier: één persoon – gehuwd).  
Het is in Nederland wettelijk mogelijk om een adoptieprocedure te starten als individuele aanvrager. 
Bemiddelingsmogelijkheden zijn echter afhankelijk van de eisen die een land stelt én de inhoud van 
het gezinsrapport.  
 

Wettelijk kader 
Een aanvrager mag op het moment van de aanvraag nog geen 46 jaar zijn. Bent u ouder dan 46? Dan 
kunt u zich beroepen op bijzondere omstandigheden.  
Voor de eventuele partner van de alleenaanvrager gelden geen wettelijke leeftijdscriteria. Wel wordt 
de partner in de gehele procedure meegenomen. De partner dient de voorlichting te volgen en wordt 
betrokken in het gezinsonderzoek. De leeftijd van de partner speelt dus wel een rol bij het bepalen van 
de geschiktheid om te adopteren. Ook wordt de partner gevraagd een gezondheidsverklaring af te 
geven en zal de Raad ook voor de partner een uittreksel opvragen uit het Justitieel Documentatie 
Register. Daarnaast wordt door sommige landen van herkomst of vergunninghouders eisen gesteld 
aan de leeftijden van beide partners, ongeacht of het om een gezamenlijke of een alleenaanvraag 
gaat.  
 

Positie partner 
In geval van een alleenaanvraag krijgt alleen de adopterende ouder het gezag over het kind, kan het 
kind haar/zijn naam krijgen en kunnen ouder en kind van elkaar erven. Deze band ontstaat niet 
automatisch met de eventuele partner.  
Het is mogelijk om partneradoptie aan te vragen als de partner het kind één jaar verzorgd heeft en 
gedurende ten minste drie jaar met de adopterende ouder heeft samengeleefd. Adoptieouder en 
partner kunnen ook gezamenlijk gezag aanvragen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de 
website van de overheid, www.Rijksoverheid.nl.  
 

Mogelijkheden 
Hieronder staat per vergunninghouder voor welke landen het mogelijk is om als alleenaanvrager een 
kind te adopteren. Of het op dit moment mogelijk is om voor deze landen in te schrijven, staat 
hieronder niet vermeld. De meest actuele stand van zaken vindt u op de websites van de diverse 
vergunninghouders.  
 
Nederlandse Adoptie Stichting 

• Haïti: alleenstaande vrouwen (minimaal 35 jaar).  . 

• Peru: alleenstaanden (heteroseksuele) mannen en vrouwen, alleenaanvragers binnen een relatie 
(m/v)  

• Portugal: alleenstaanden (m/v)  en alleenaanvragers binnen relatie (m/v, m/m, v/v ) 

• Tsjechië: alleenstaanden (min 30 jaar) 

• Verenigde Staten: samenwonenden en alleenaanvragers gehuwd (m/v, m/m, v/v). 

• Zuid-Afrika: alleenstaanden (m/v), alleenaanvragers samenwonend  (m/v, v/v, m/m) en 
alleenaanvragers binnen huwelijk (v/v, m/m, m/v) 

 
 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Vereniging Wereldkinderen 

• Zuid-Afrika: alleenaanvragers (m/v).Zuid-Afrika accepteert geen alleenaanvragers binnen het 
huwelijk. Wel aanvragen van alleenstaanden (beperkt aantal)  
 

Adoptiestichting A New Way 

• Verenigde Staten: alleenstaande (v), samenwonenden (v/v, m/m, m/n), gehuwde (v/v, m/m, m/v), 
en alleenaanvragers binnen huwelijk/relatie (v/v, m/m, m/v). 

• Bulgarije: alleenaanvraag binnen huwelijk (m/v), samenwonenden (m/v) en alleenstaande (v) 

• Lesotho: alleenstaande heterovrouwen (1e of 2e kind), samenwonden (m/v) binnen een relatie van 
minimaal 7 jaar 

 
Stichting Meiling  

• China: alleenaanvragers (v) voor kinderen uit het Special Need/Special Focus Programma. 
  
Landen waar (nog) geen mogelijkheden voor alleenaanvragers zijn: 
Bolivia, Burkina Faso, Colombia (In Colombia mogen alleenstaanden een aanvraag indienen, maar 
dan voor een kind > 6 jaar, wat niet kan vlgs onze wetgeving), Dominicaanse Republiek, Filippijnen, 
Hongarije,  Malawi,  Nicaragua, Slowakije, Sri Lanka, Suriname, Taiwan en Thailand. 
 
 

Vragen?  
Heeft u nog vragen? U kunt ons bellen, tel. 030 - 2330 340 (maandag t/m vrijdag van 9.00-14.00 uur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 


