VERZOEKSCHRIFT TOT UITSPRAAK VAN DE GEWONE / VOLLE 1 ADOPTIE
VAN EEN KIND VERBLIJVEND OP HET BELGISCH GRONDGEBIED
toepassing van artikel 1231.3 Ger.W.

Aan de rechtbank van eerste aanleg te (plaats van rechtbank)

Verzoeken met eerbied over te gaan tot de gewone / volle 2 adoptie van het kind (naam
geadopteerde):
Naam :
Voornamen :
Rijkregisternummer:
Geboren te:
Geboortedatum:
Beroep :
Wonende: (straat + nr)
te (postcode + gemeente)
Gehuwd /Wettelijk samenwonend/ 3 Jaar permanent en affectief samenwonend met:
Datum Huwelijk/Wettelijk samenwoning:
Plaats Huwelijk/Wettelijke samenwoning:
En
Naam :
Voornamen :
Rijksregisternummer:
Geboren te:
Geboortedatum:
Beroep :
Wonende: (straat + nr)
te (postcode + gemeente)
Gehuwd /Wettelijk samenwonend/ 3 Jaar permanent en affectief samenwonend met:
Datum Huwelijk/Wettelijke samenwoning:
Plaats Huwelijk/Wettelijke samenwoning:

1
2

Schrappen wat niet past
Schrappen wat niet past

Verder genoemd “verzoekers”
Dat zij gekozen hebben voor een gewone / volle 3 adoptie omwille van de volgende
redenen (aan te vullen);
Dat zij voor het kind volgende naam en voornamen gekozen hebben (aan te vullen);
Dat de geboorteouders toegestemd hebben in de adoptie op (datum) voor de notaris
(naam en adres) / voor de vrederechter4 (arrondissement);
5Dat

de toestemming van het kind van meer dan 12 jaar werd gegeven op (datum)
voor de notaris (naam en adres) / voor de vrederechter 6 (arrondissement);
Dat alle documenten die de wet vereist en die hieronder in de inventaris van de stukken
vermeld zijn, daadwerkelijk bij dit verzoekschrift gevoegd zijn;
Om deze redenen,
vragen verzoekers u de gewone / volle 7 adoptie te willen uitspreken
Gedaan te (plaats), (datum),

(handtekening(en))

INVENTARIS VAN DE STUKKEN, GEVOEGD ALS BIJLAGE:
1/ attest van voorbereiding
2/ een voor eensluidend verklaard afschrift geboorteakte (kandidaat adoptant 1)
3/ een voor eensluidend verklaard afschrift geboorteakte (kandidaat adoptant 2)
4/ bewijs van woonst en nationaliteit (kandidaat adoptant 1)
5/ bewijs van woonst en nationaliteit (kandidaat adoptant 2)
6/ uittreksel huwelijksakte of een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit een
wettelijke samenwoning blijkt of het bewijs dat u sedert tenminste drie jaar affectief
samenwoont (adressenhistoriek)
7/ verklaring van gewone verblijfplaats van de geadopteerde
8/ een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van het kind

Schrappen wat niet past.
Schrappen wat niet past.
5
Schrappen als het kind jonger is dan 12 jaar.
6
Schrappen wat niet past.
7
Schrappen wat niet past.
3
4

