In te vullen door VCA
Ontvangstdatum:
Registratienummer:

AANMELDING VOOR DE BINNENLANDSE ADOPTIE
VAN EEN GEKEND KIND
Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een gekend
kind uit België.

KANDIDAAT-ADOPTANT 1
Naam

Voornaam

Geboortedatum

Geslacht

Geboorteplaats
(stad + land)

Nationaliteit

MAN/VROUW/X*

* schrappen wat niet past

KANDIDAAT-ADOPTANT 2

o Niet van toepassing

Naam

Voornaam

Geboortedatum

Geslacht

Geboorteplaats
(stad + land)

Nationaliteit

MAN/VROUW/X *

* schrappen wat niet past

CONTACTGEGEVENS
Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

E-mailadres 1

(eventueel)
E-mailadres 2

Hoe wil je liefst informatie krijgen over je adoptieprocedure?
o E-mail
o Brief
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Het gebeurt dat het VCA telefonisch contact opneemt om bijkomende informatie te krijgen of
omdat er dringend informatie moet gegeven worden. Zet hieronder de telefoonnummers waarop je
gebeld kan worden. Vermeld (bij koppels) ook wiens nummer opgegeven wordt.
Telefoonnr. 1. _____________________________________________________
Telefoonnr. 2. _____________________________________________________

BURGERLIJKE STAND
Ben je gehuwd?
o Ja.

Datum huwelijk: _________________________________________
Plaats huwelijk: _________________________________________

o Neen. Woont u samen?

o Ja, sinds dd.:________________________
Wettelijk1 sinds dd.: ____________________
o Neen

Indien van toepassing: geplande huwelijksdatum: ______________________________

GEZINSSAMENSTELLING
Heb je al eerder geadopteerd? o Ja, de laatste adoptie was in het jaar ____________
o Neen

INFORMATIE OVER HET TE ADOPTEREN KIND
Is het een kind van de familie?
o Ja.

Het is het kind van mijn (ex-)partner. Vul hieronder de gegevens in van je (ex-)
partner en van het te adopteren kind.
Naam + voornaam
kind

Geboortedatum kind

Naam + voornaam
(ex-)partner

Geboortedatum (ex-)
partner

Geslacht (ex-)
partner

MAN/VROUW/X*

Straat +
huisnummer

Telefoonnummer (s)

Postcode + gemeente

E-mailadres

* schrappen wat niet past

o Ja. Specifieer de graad van verwantschap: ___________________________________________
o Neen. Beschrijf de band met het kind:_______________________________________________

Schriftelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, meer info:
http://www.belgium.be/nl/familie/koppel/samenwonen/wettelijk_samenwonen/
1
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INFORMATIE WETTELIJKE OUDERS
Bij een adoptie van een minderjarige heb je de keuze tussen een volle adoptie of een gewone
adoptie. Bij een volle adoptie verliezen de huidige wettelijke ouders al hun rechten en plichten ten
aanzien van het kind1. Bij een gewone adoptie blijven nog bepaalde rechten en plichten bestaan.
In beide gevallen zullen de wettelijke ouders hun toestemming moeten geven.
Gelieve aan te geven welke adoptie je zal vragen aan de rechtbank:
o gewone adoptie
o volle adoptie
Als het gaat om een volle adoptie vul dan de gegevens van de wettelijke moeder en vader in.

Wettelijke moeder

o is mijn partner (zie hierboven)

Naam

Voornaam

Geboortedatum

Geboorteland

Nationaliteit

Telefoon en/
of gsm en/of
e-mail

Straat en
huisnummer

Postcode en
woonplaats

Wettelijke vader

o is mijn partner (zie hierboven)

Naam

Voornaam

Geboortedatum

Geboorteland

Nationaliteit

Telefoon of
gsm en/of
email

Straat en
huisnummer

Postcode en
woonplaats

Bij de volle adoptie van het kind van je partner behoudt je partner wel zijn rechten en plichten ten aanzien
van het kind.

1
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OPMERKINGEN
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
VERKLARING EN ONDERTEKENING
Ik weet dat mijn gegevens door Kind en Gezin verwerkt worden voor de opvolging van de
adoptieprocedure en voor onderzoeksdoeleinden.
De gegevens op dit formulier kunnen doorheen de adoptieprocedure gedeeld worden met erkende
diensten (Steunpunt Adoptie, dienst voor maatschappelijk onderzoek, familierechtbank,
adoptiedienst) die betrokken zijn in mijn dossier.
Overeenkomstig de wet Verwerking Persoonsgegevens (08/12/1992) heb ik het recht om kennis te
krijgen van mijn gegevens in het bestand van Kind en Gezin en kan ik zo nodig de verbetering
vragen. Voor meer informatie over de verwerking kan ik het register bij de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer raadplegen.
Als er wijzigingen zijn in bovenstaande gegevens, zal ik het Vlaams Centrum voor Adoptie zo snel
mogelijk informeren.
Datum: ________________________
Handtekening kandidaat-adoptant 1:

Handtekening kandidaat-adoptant 2:

Stuur dit formulier terug naar:
Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA)
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Als je vragen hebt bij het invullen van dit formulier, dan kan je ons contacteren via:
Tel. 02 533 14 76 of 02 533 14 77 (ma en woe van 14 tot 16 uur; di en do van 9.30 tot 12 uur)
E-mail: adoptie@kindengezin.be
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