
adoptieVLAAMS 
CENTRUM 

VOOR

Aanmelding voor de adoptie van een kind  
van de familie uit het buitenland
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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 kind van je familie dat in het buitenland verblijft.
Het is van groot belang dat er geen stappen gezet worden in het land van herkomst voor de Belgische procedure is afgerond. Een 
adoptiebeslissing uitgesproken in het land van herkomst, voordat je geschikt verklaard werd door een Belgische familierechtbank 
kan niet erkend worden in België. 
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  

Adresgegevens

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

MM VV XX

Straat

dag dagmaand maandjaar jaar

NaamNaam

GeslachtGeslacht

Huisnummer

VoornaamVoornaam

Postcode

Woonplaats

GeboortedatumGeboortedatum

Geboorteplaats  
(stad en land)

Geboorteplaats  
(stad en land)

TelefoonnummerTelefoonnummer

e-maile-mail

NationaliteitNationaliteit
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Huidige gezinssamenstelling (indien van toepassing)

Informatie over het kind dat u wil adopteren

dag

dag

maand

maand

jaar

jaar

Voornaam en naam kind

Voornaam en naam kind

Als er al adoptiekinderen in het gezin zijn: datum plaatsing

Beschrijf jouw verwantschap met het kind (vb. kind van je zus). Hoe kwam je in contact met dit kind?

Als er pleegkinderen in het gezin zijn: datum plaatsing

m/v/x

m/v/x

geboortedatum

geboortedatum

geboorteland

geboorteland

herkomst kind van
dag

dag

adoptiekindmaand

maand

pleegkind KA1jaar

jaar

eigen kind KA2

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

datum (gepland) huwelijk

sinds

locatie huwelijk

wettelijk sinds *

plaats inschrijving

Gehuwd

Mijn partner adopteert niet mee

dag

dag

maand

maand

jaar

jaar

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

In een niet-samenwonende relatie met

Alleenstaand
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Sinds wanneer verblijft het kind bij deze persoon?

Waarom kan het kind niet bij deze persoon blijven?

Waar verbleef het kind voordat hij/zij bij deze persoon werd opgevangen?

Waarom kunnen de ouders niet voor dit kind zorgen? (Indien ze overleden zijn, geef dan de datum van hun overlijden).

Heb je nog familie ter plaatse? Waarom kunnen zij de zorg niet opnemen voor dit kind?

Waar en bij wie verblijft dit kind nu? Welke verwantschap hebben deze mensen met het kind?

Hoe kunnen we hen contacteren?

Naam

Adres

Telefoon

E-mail
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Waarom wil je dit kind adopteren?

Hoe ontstond het idee om dit kind te adopteren?

Heb je al persoonlijk contact gehad met het kind?  
Indien ja: hoe vaak heb je hen ontmoet en hoe verliep dit contact?
Indien nee: op welke manieren had je wel al contact met hen?

Kunnen deze broers/zussen blijven bij de personen waar ze nu verblijven?

Broers/zussen van het kind die je niet wenst te adopteren (indien van toepassing)

Motivatie voor deze adoptie

Voornaam en naam kind m/v/x
geboortedatum

verblijfplaats (ouders, grootouders, andere,...)dag maand jaar
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Is het kind op de hoogte van de adoptieplannen?
Indien ja: hoe is zijn/haar reactie?
Indien nee: waarom werd hij of zij nog niet op de hoogte gebracht?

Geven de ouders of voogden hun toestemming voor de adoptie?

Als dit kind niet geadopteerd kan worden, sta je dan eventueel open voor een adoptie van een ander, onbekend kind?

Welke overheidsdienst is bevoegd voor adoptie (bv. een ministerie, een aparte dienst,…)?  
Vermeld de contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail, website, …).

Wie is jouw contactpersoon (naam + contactgegevens) ter plaatse die jouw dossier daar kan opvolgen?

Geef een korte beschrijving van de adoptieprocedure ter plaatse

Overheid en contactpersoon in het land van herkomst

De adoptieprocedure in het land van herkomst

ja nee

Het volgende deel zal gebruikt worden om jouw adoptiekanaal, de manier waarop de adoptie zal gebeuren, te 
onderzoeken. Vermeld in jouw antwoorden zo precies mogelijk de bron waarop u zich baseert.

Het kanaalonderzoek kan pas opstarten nadat je geschikt verklaard werd door een Belgische familierechtbank 
(en een kopie van dit geschiktheidsvonnis bezorgd werd aan het VCA via de familierechtbank of via de kandidaat-

adoptieouders).

Binnen vier maanden na de start van het kanaalonderzoek word je op de hoogte gebracht van het resultaat van dit 
onderzoek. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen verlengd worden tot zes maanden.

!
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Wat zijn de wettelijke voorwaarden voor adoptie in het land van herkomst ten aanzien van adoptiekinderen?

Opmerkingen

Wat zijn de wettelijke voorwaarden voor adoptie in het land van herkomst ten aanzien van kandidaat-adoptieouders?
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Verklaring en ondertekening

dag maand jaar

Datum
Handtekening kandidaat-adoptant 1 

voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’
Handtekening kandidaat-adoptant 2 

voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’

Ondergetekenden verklaren hierbij dat zij de volgende richtlijnen zullen naleven bij hun zelfstandige adoptie:

1. 1. Het adoptiedossier wordt samengesteld door de kandidaat-adoptieouders. Het originele gelegaliseerde exemplaar, Het adoptiedossier wordt samengesteld door de kandidaat-adoptieouders. Het originele gelegaliseerde exemplaar, 
de gelegaliseerde vertaling van het dossier en een kopie van het ganse dossier worden bezorgd aan het VCA die zal de gelegaliseerde vertaling van het dossier en een kopie van het ganse dossier worden bezorgd aan het VCA die zal 
zorgen voor verzending naar de bevoegde dienst in het land van herkomst.zorgen voor verzending naar de bevoegde dienst in het land van herkomst.

2. 2. Kandidaat-adoptieouders informeren het VCA over elke correspondentie die zij ontvangen uit het herkomstland met Kandidaat-adoptieouders informeren het VCA over elke correspondentie die zij ontvangen uit het herkomstland met 
betrekking tot het adoptiedossier.betrekking tot het adoptiedossier.

3. 3. Indien het land van herkomst follow-uprapportage en/of nazorg vereist, dan zullen de kandidaat-adoptieouders een Indien het land van herkomst follow-uprapportage en/of nazorg vereist, dan zullen de kandidaat-adoptieouders een 
nazorgovereenkomst afsluiten met een erkende Vlaamse adoptiedienst om hier aan te voldoen.nazorgovereenkomst afsluiten met een erkende Vlaamse adoptiedienst om hier aan te voldoen.

4. 4. Kandidaat-adoptieouders melden elke wijziging in de gezinssituatie of belangrijke gebeurtenis die een invloed kunnen Kandidaat-adoptieouders melden elke wijziging in de gezinssituatie of belangrijke gebeurtenis die een invloed kunnen 
hebben op het adoptieproces aan het VCA.hebben op het adoptieproces aan het VCA.

5. 5. Aantoonbare kosten die het VCA maakt in het kader van het adoptiedossier (vertalingen van correspondentie met Aantoonbare kosten die het VCA maakt in het kader van het adoptiedossier (vertalingen van correspondentie met 
het land van herkomst, van kinddossier, verzendingen, …) worden door de kandidaat-adoptieouders terugbetaald aan het land van herkomst, van kinddossier, verzendingen, …) worden door de kandidaat-adoptieouders terugbetaald aan 
het VCA.het VCA.

6. 6. Kandidaat-adoptieouders zijn zelf verantwoordelijk voor het goede verloop van het adoptiedossier in het land van Kandidaat-adoptieouders zijn zelf verantwoordelijk voor het goede verloop van het adoptiedossier in het land van 
herkomst en voor de aanvraag tot erkenning en registratie van de adoptiebeslissing en de inschrijving in de registers herkomst en voor de aanvraag tot erkenning en registratie van de adoptiebeslissing en de inschrijving in de registers 
van de burgerlijke stand.van de burgerlijke stand.

7. 7. Na afronding van de adoptie en op vraag van het VCA zullen de kandidaat-adoptieouders een kopie van het Na afronding van de adoptie en op vraag van het VCA zullen de kandidaat-adoptieouders een kopie van het 
adoptiedossier bezorgen aan het VCA zodat dit kan gearchiveerd worden.adoptiedossier bezorgen aan het VCA zodat dit kan gearchiveerd worden.

Als er wijzigingen zijn in bovenstaande gegevens, zal ik het Vlaams Centrum voor Adoptie zo snel mogelijk informeren.

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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Wat kan je van het VCA verwachten tijdens je zelfstandige adoptieprocedure?

Wat kan je NIET van het VCA verwachten tijdens je zelfstandige adoptieprocedure?

Om 
zelf te 

bewaren

1. 1. Op vraag van de kandidaat-adoptieouders bezorgt het VCA (informatie over) de meest recente wetgeving die in Op vraag van de kandidaat-adoptieouders bezorgt het VCA (informatie over) de meest recente wetgeving die in 
haar bezit is zonder dat zij kan garanderen dat de wetgeving nog geldig is of dat zij ondertussen niet is aangepast.haar bezit is zonder dat zij kan garanderen dat de wetgeving nog geldig is of dat zij ondertussen niet is aangepast.

2. 2. Het VCA beoordeelt het adoptiekanaal op basis van het ingediende inlichtingendossier.Het VCA beoordeelt het adoptiekanaal op basis van het ingediende inlichtingendossier.

3. 3. Het VCA maakt, binnen haar bevoegdheid, attesten op die nodig zijn om de adoptieprocedure in het land van Het VCA maakt, binnen haar bevoegdheid, attesten op die nodig zijn om de adoptieprocedure in het land van 
herkomst te kunnen verderzetten.herkomst te kunnen verderzetten.

4. 4. Het VCA kijkt je adoptiedossier na en verzendt het naar de bevoegde dienst in het land van herkomst.Het VCA kijkt je adoptiedossier na en verzendt het naar de bevoegde dienst in het land van herkomst.

5. 5. Het VCA ontvangt het kinddossier en kijkt de adopteerbaarheid van het kind na.Het VCA ontvangt het kinddossier en kijkt de adopteerbaarheid van het kind na.

6. 6. Na controle van de stukken in het kinddossier, zal het VCA de kindtoewijzing goed- of afkeuren (dit houdt geen Na controle van de stukken in het kinddossier, zal het VCA de kindtoewijzing goed- of afkeuren (dit houdt geen 
controle in van de medische situatie van het kind, voor vragen hierover moet je je richten tot een arts).controle in van de medische situatie van het kind, voor vragen hierover moet je je richten tot een arts).

7. 7. Het VCA bezorgt het kinddossier aan de kandidaat-adoptieouders en meldt de goedkeuring door het VCA en Het VCA bezorgt het kinddossier aan de kandidaat-adoptieouders en meldt de goedkeuring door het VCA en 
aanvaarding door de ouders aan het land van herkomst.aanvaarding door de ouders aan het land van herkomst.

8. 8. Het VCA zal de kandidaat-adoptieouders informeren over de procedures in België en indien mogelijk over de Het VCA zal de kandidaat-adoptieouders informeren over de procedures in België en indien mogelijk over de 
procedures in het land van herkomst. Daarnaast zullen de kandidaat-adoptieouders op de hoogte gebracht procedures in het land van herkomst. Daarnaast zullen de kandidaat-adoptieouders op de hoogte gebracht 
worden van alle formele correspondentie uit het herkomstland met betrekking tot hun adoptiedossier (na worden van alle formele correspondentie uit het herkomstland met betrekking tot hun adoptiedossier (na 
verzending).verzending).

1. 1. Het VCA biedt géén begeleiding bij de samenstelling van je inlichtingendossier en je adoptiedossier.Het VCA biedt géén begeleiding bij de samenstelling van je inlichtingendossier en je adoptiedossier.

2. 2. Het VCA kan geen informatie geven over wetgevingen van landen waarover ze zelf niet beschikt.Het VCA kan geen informatie geven over wetgevingen van landen waarover ze zelf niet beschikt.

3. 3. Opmaken van nazorgrapporten of garanderen aan de bevoegde dienst in het land van herkomst dat het VCA de Opmaken van nazorgrapporten of garanderen aan de bevoegde dienst in het land van herkomst dat het VCA de 
nazorg zal opvolgen wanneer geen overeenkomst met een erkende Vlaamse adoptiedienst werd gesloten voor nazorg zal opvolgen wanneer geen overeenkomst met een erkende Vlaamse adoptiedienst werd gesloten voor 
nazorg.nazorg.

4. 4. Het VCA kan geen gegevens van andere adoptieouders of privé personen doorgeven.Het VCA kan geen gegevens van andere adoptieouders of privé personen doorgeven.

5. 5. Het VCA geeft geen begeleiding bij de erkenningsprocedure (informeert enkel).Het VCA geeft geen begeleiding bij de erkenningsprocedure (informeert enkel).

6. 6. Het VCA zorgt niet voor beëdigde vertalingen en legalisaties.Het VCA zorgt niet voor beëdigde vertalingen en legalisaties.
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