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Vlaams Centrum voor Adoptie
Opgroeien
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
T 02 533 14 76 / 77  
(ma en woe: 14u tot 16u – di en do: 9u30 tot 12u)
adoptie@opgroeien.be  
www.kindengezin.be/adoptie

In te vullen door VCA

Ontvangstdatum:

Registratienummer:

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een ongekend kind.  
Heb je vragen bij het invullen van dit formulier? Dan kan je ons contacteren op 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) of op adoptie@opgroeien.be  

Burgerlijke stand  (vink het juiste vak aan en vul in)Adresgegevens

Kandidaat-adoptant 1 Kandidaat-adoptant 2 (indien van toepassing)

MM VV XX

Straat datum (gepland) huwelijk

sinds

locatie huwelijk

wettelijk sinds *

plaats inschrijving

Gehuwd
dag

dag dag

dag

maand

maand maand

maand

jaar

jaar jaar

jaar

NaamNaam

GeslachtGeslacht

Huisnummer

Samenwonend

In een niet-samenwonende relatie met

Alleenstaand

VoornaamVoornaam

Postcode

Woonplaats

GeboortedatumGeboortedatum

Geboorteplaats  
(stad en land)

Geboorteplaats  
(stad en land)

TelefoonnummerTelefoonnummer

E-mailE-mail

NationaliteitNationaliteit

* Schriftelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, meer info:  
http://www.belgium.be/nl/familie/koppel/samenwonen/wettelijk_samenwonen/ 

Mijn partner adopteert niet mee
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http://www.belgium.be/nl/familie/koppel/samenwonen/wettelijk_samenwonen/


Huidige gezinssamenstelling (indien van toepassing)

Verklaring en ondertekening

Opmerkingen

dag

dag

dag

maand

maand

maand

jaar

jaar

jaar

Voornaam en naam kind

Als er al adoptiekinderen in het gezin zijn: datum plaatsing

Als er pleegkinderen in het gezin zijn: datum plaatsing

Datum Handtekening kandidaat-adoptant 1 Handtekening kandidaat-adoptant 2

m/v/x
geboortedatum

geboorteland
herkomst kind van

dag adoptiekindmaand pleegkind KA1jaar eigen kind KA2

Ik neem kennis van het feit dat ik geen tweede of volgende adoptieprocedure mag opstarten vóór de plaatsing van het kind uit 
mijn lopende of laatst afgeronde procedure.

Het agentschap Opgroeien regie (waarvan het Vlaams Centrum voor Adoptie deel uitmaakt) verwerkt uw persoonsgegevens in 
het algemeen belang, met name voor de opvolging van uw adoptieprocedure en onderzoeksdoeleinden.

De gegevens opgenomen in dit formulier kunnen doorheen de adoptieprocedure worden gedeeld met de erkende diensten en 
officiële instanties die bij een adoptieprocedure zijn betrokken, zijnde het Steunpunt Adoptie, de dienst voor maatschappelijk 
onderzoek, de familierechtbank, de adoptiedienst.

U kunt ook altijd mailen om te vragen welke persoonsgegevens we verwerken en u kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We 
vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat we uw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. 

Als we uw gegevens niet langer mogen verwerken, kunnen we uw adoptieprocedure niet meer verder zetten. 

Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met dpo@opgroeien.be. Bent 
u het niet eens met de manier waarop we uw gegevens verwerken, dan kunt u zich wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie 
voor de verwerking van persoonsgegevens (contact@toezichtscommissie.be). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking 
vindt u op opgroeien.be/privacybeleid. 

Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terug naar adoptie@opgroeien.be  

OF

Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA)   
Hallepoortlaan 27   
1060 Brussel   
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http://www.opgroeien.be/privacybeleid

	KA1A: 
	AdresA: 
	KA2A: 
	Ontvangstdatum: 
	Registratienummer: 
	KA1I: Off
	BurgerlijkeStandA: Off
	BurgerlijkeStandF: Off
	BurgerlijkeStandN: Off
	BurgerlijkeStandP: Off
	KA1J: Off
	KA2J: Off
	KA2I: Off
	KA2H: Off
	KA1H: Off
	KA1B: 
	AdresB: 
	KA2B: 
	AdresC: 
	AdresD: 
	KA1F: 
	KA2F: 
	BurgerlijkeStandB: 
	KA1C: 
	KA2C: 
	BurgerlijkeStandG: 
	BurgerlijkeStandJ: 
	BurgerlijkeStandC: 
	KA1D: 
	KA2D: 
	BurgerlijkeStandH: 
	BurgerlijkeStandK: 
	BurgerlijkeStandD: 
	KA1E: 
	KA2E: 
	BurgerlijkeStandI: 
	BurgerlijkeStandL: 
	BurgerlijkeStandE: 
	BurgerlijkeStandM: 
	BurgerlijkeStandO: 
	KA1K: 
	KA2K: 
	KA1L: 
	KA2L: 
	KA1G: 
	KA2G: 
	PartnerAdopteertNietMee 3: Off
	Gezinssamenstelling2U: 
	Gezinssamenstelling2X: 
	DatumOndertekening1: 
	Gezinssamenstelling2V: 
	Gezinssamenstelling2Y: 
	DatumOndertekening2: 
	Gezinssamenstelling2W: 
	Gezinssamenstelling2Z: 
	DatumOndertekening3: 
	GezinssamenstellingA: 
	GezinssamenstellingB: 
	GezinssamenstellingF: 
	GezinssamenstellingL: 
	GezinssamenstellingM: 
	GezinssamenstellingQ: 
	Gezinssamenstelling2A: 
	Text Field 70: 
	Gezinssamenstelling2B: 
	Gezinssamenstelling2F: 
	Opmerkingen: 
	Gezinssamenstelling2K: 
	Gezinssamenstelling2O: 
	GezinssamenstellingC: 
	GezinssamenstellingN: 
	Gezinssamenstelling2C: 
	Gezinssamenstelling2L: 
	GezinssamenstellingD: 
	GezinssamenstellingO: 
	Gezinssamenstelling2D: 
	Gezinssamenstelling2M: 
	GezinssamenstellingE: 
	GezinssamenstellingP: 
	Gezinssamenstelling2E: 
	Gezinssamenstelling2N: 
	GezinssamenstellingG: Off
	GezinssamenstellingH: Off
	GezinssamenstellingI: Off
	GezinssamenstellingJ: Off
	GezinssamenstellingK: Off
	GezinssamenstellingR: Off
	GezinssamenstellingS: Off
	GezinssamenstellingT: Off
	GezinssamenstellingU: Off
	GezinssamenstellingV: Off
	Gezinssamenstelling2G: Off
	Gezinssamenstelling2H: Off
	Gezinssamenstelling2I: Off
	Gezinssamenstelling2J: Off
	Check Box Gezinssamenstelling2H: Off
	Gezinssamenstelling2P: Off
	Gezinssamenstelling2Q: Off
	Gezinssamenstelling2R: Off
	Gezinssamenstelling2S: Off
	Gezinssamenstelling2T: Off


