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Datum
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Onderwerp Kamervraag inzake de Nederlandse nationaliteit van adoptiekinderen
uit Ethiopië

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

In antwoord op uw brief d.d. 17 november 2009 met het kenmerk 2009Z21789
deel ik u mede dat de vragen van het lid Teeven (VVD) over de Nederlandse
nationaliteit van adoptiekinderen uit Ethiopië worden beantwoord zoals
aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,
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Antwoorden van de Minister van Justitie op vragen van het lid Teeven
(VVD) over de Nederlandse nationaliteit van adoptiekinderen uit Ethiopië.
(Ingezonden 17 november 2009, nr. 2009Z21789)
__________________________________________________________
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Datum
19 januari 2010

Vraag 1
Weet u dat het voor Nederlandse ouders die een kind uit Ethiopië
adopteren en daarvoor officiële goedkeuring hebben verkregen van de
rechtbank aldaar in de praktijk moeilijk blijkt te zijn om de Nederlandse
nationaliteit voor hun adoptiekind te regelen? Zo ja, bent u van plan hier
iets aan te veranderen?
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Antwoord 1
Mij is niet gebleken dat het bij adopties uit Ethiopië in de praktijk moeilijk blijkt te
zijn voor adoptiefouders om voor hun adoptiekind de Nederlandse nationaliteit te
regelen. Ethiopië is geen verdragsland bij het Haags Adoptieverdrag (HAV). Dit
betekent dat voor een kind uit Ethiopië de Nederlandse nationaliteit kan worden
verkregen door erkenning naar Nederlands recht van de in Ethiopië uitgesproken
adoptie, overeenkomstig de Wet conflictenrecht adoptie (Wcad).
In artikel 7 van de Wcad is bepaald dat een buitenslands gegeven beslissing
waarbij een adoptie tot stand is gekomen en die is uitgesproken door een ter
plaatse bevoegde autoriteit van de vreemde staat waar het kind zowel ten tijde
van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de uitspraak zijn gewone
verblijfplaats had, terwijl de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats in
Nederland hadden, in Nederland wordt erkend. Tevens dienen de bepalingen van
de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) in acht te zijn
genomen en dient de adoptie in het kennelijk belang van het kind te zijn.
Bovendien moet aan de overige voorwaarden zoals vermeld in artikel 7 van de
Wcad zijn voldaan. Deze omzetting van de adoptie vindt plaats op basis van
toetsing door de Nederlandse rechter.

Vraag 2
Is het waar dat de doorlooptijd van de procedure van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) met betrekking tot de adoptie van een kind per
regio aanzienlijk kan verschillen? Zo ja, bent u voornemens dit te anders
te regelen om zodoende dit te beperken?
Antwoord 2
Voor adoptiekinderen die bij de adoptie in het land van herkomst niet direct het
Nederlanderschap verkrijgen geldt dat zij met een geldige machtiging tot
voorlopig verblijf (mvv) Nederland dienen in te reizen. De procedure voor de
afgifte van een mvv wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
centraal behandeld. De IND beslist binnen twee weken op de aanvraag om
verlening van een verblijfsvergunning.
Er is derhalve geen sprake van regionale verschillen in de doorlooptijd van deze
procedure.
Indien de adoptie in een dergelijke situatie vervolgens door de Nederlandse
rechter wordt erkend, er sprake is van een sterke adoptie en tenminste een van
beide ouders Nederlander is, dan verkrijgt het kind de Nederlandse nationaliteit.
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De duur van deze erkenningsprocedure bij de rechtbank kan mogelijk wel
verschillen al naar gelang het arrondissement van de behandelende rechtbank.

Vraag 3
Bent u ervan op de hoogte dat het voor de adoptieouders niet te bevatten
is dat zij in langdurige onzekerheid zitten met betrekking tot de aanvraag
van de Nederlandse nationaliteit? Is het niet zo dat bij een
adoptiekwestie het belang van het kind voorop dient te staan?
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Antwoord 3
Een verzoek tot erkenning van de buitenlandse adoptie conform de Wet
conflictenrecht adoptie kan door de adoptiefouders direct na binnenkomst in
Nederland bij de rechtbank worden gedaan. Hierbij kan het voorkomen dat er
tussen rechtbanken een verschil kan optreden in de behandeltermijn.
Ik zal de vergunninghouders verzoeken om, indien zich onhoudbare situaties
voordoen, mij daarover te informeren. Uiteraard dienen de procedures ervoor te
zorgen dat de belangen van het kind voorop staan.
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