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en met de redenen voor haar conclusie inzake de plaatsing.
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005
(1) W. 18.06.2018, art. 157 (BS 02.07.2018); Inwerkingtreding:
met ingang van de datum van inwerkingtreding bepaald bij KB in uitvoering van artikel 47 W. 06.07.2017 en uiterlijk op 01.01.2020
(art. 161)

Art. 362-4. De beslissing om een kind dat in België
zijn gewone verblijfplaats heeft, toe te vertrouwen aan
een adoptant of aan adoptanten die hun gewone verblijfplaats in een andere Staat hebben, kan slechts worden genomen en het kind kan met het oog op zijn
adoptie in deze Staat, België slechts verlaten, indien
de bepalingen van de artikelen 362-2 en 362-3 zijn nageleefd en wanneer daarenboven:
1° de bevoegde autoriteit van de Staat van opvang
schriftelijk heeft bevestigd dat de adoptant of de adoptanten bekwaam en geschikt zijn om te adopteren;
2° de bevoegde autoriteit van de Staat van opvang
schriftelijk heeft bevestigd dat het kind gemachtigd is
het grondgebied van de Staat van opvang binnen te komen en aldaar permanent te verblijven;
3° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap
zich ervan heeft vergewist dat de adoptant of de adoptanten ermee hebben ingestemd dat kind te adopteren;
4° de bevoegde autoriteit van de Staat van opvang
dit voornemen om te adopteren schriftelijk heeft goedgekeurd;
5° de autoriteiten bedoeld in de punten 3° en 4°
schriftelijk hebben aanvaard dat de adoptieprocedure
wordt voortgezet.
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

§ 4. Beschermingsmaatregelen

W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

Art. 363-3. Wanneer de adoptant of een van de
adoptanten bewust een bepaling van het Verdrag of
van de wet heeft overtreden of tijdens de adoptieprocedure bedrog heeft gepleegd, weigert de [1 familierechtbank]1 de adoptie uit te spreken. Van deze regel
kan slechts worden afgeweken indien behoorlijk vastgestelde redenen met betrekking tot de eerbied voor de
rechten van het kind zulks vereisen.
De griffier bezorgt de beslissing tot weigering aan de
federale centrale autoriteit, welke de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap en, in voorkomend
geval, de bevoegde autoriteiten van de Staat van herkomst hiervan in kennis stelt.
De Belgische rechter weigert in eik geval de adoptie
uit te spreken:
1° wanneer wordt vastgesteld dat aan het verzoek tot
adoptie een ontvoering van, een verkoop van of een
handel in kinderen is voorafgegaan; of
2° wanneer hij vaststelt dat de adoptie erop is gericht
de wetsbepalingen inzake de nationaliteit of die betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te
omzeilen.
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005
(1) W. 30.07.2013, art. 56; Inwerkingtreding: 01.09.2014

W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

Art. 363-1. De adoptant of de adoptanten en de
bloedverwanten van het kind of enig ander persoon die
het onder zijn bewaring heeft of van wie de toestemming in de adoptie vereist is, mogen met elkaar niet in
contact treden zolang de bepalingen van de artikelen
361-1 en 361-3, 1° tot 5°, of van de artikelen 362-2
tot 362-4 niet in acht zijn genomen, behalve indien de
adoptie plaatsvindt tussen leden van een zelfde familie
of indien is voldaan aan de voorwaarden gesteld door
de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst van
het kind [1 , en dat in dat laatste geval contact werd
toegestaan door de bevoegde centrale autoriteit van de
gemeenschappen in België]1.
[In het geval bedoeld in artikel 361-5 mogen de
adoptant of de adoptanten en de ouders van het kind
of enig ander persoon die het onder zijn bewaring heeft
of van wie de toestemming in de adoptie vereist is, met
elkaar niet in contact treden zolang de bepalingen van
de artikelen 361-1 en 361-5, 4°, niet in acht zijn genomen, behalve indien de adoptie plaatsvindt tussen
leden van eenzelfde familie.]
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005
W. 06.12.2005, art. 4; Inwerkingtreding: 26.12.2005
(1) W. 06.07.2017, art. 11 (BS 24.07.2017); Inwerkingtreding:
03.08.2017 (art. 47) (zie overgangsbepalingen: art. 45)
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Art. 363-2. Elke autoriteit bevoegd inzake adoptie
die vaststelt dat een van de bepalingen van het Verdrag
of van de wet niet is nageleefd of kennelijk dreigt niet
te worden nageleefd, stelt elke verdere beslissing of
handeling uit en geeft daarvan onverwijld kennis aan
de betrokkenen, aan de federale centrale autoriteit en
aan de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap opdat zij ervoor zouden zorgen dat alle nuttige
maatregelen worden genomen.

Art. 363-4. Wanneer de adoptie moet plaatsvinden
na de overbrenging van het vreemde kind naar België
en blijkt dat het verdere verblijf van het kind in het opvanggezin niet langer aan zijn hoger belang en aan de
eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond
van het internationaal recht toekomen, beantwoordt,
nemen de bevoegde autoriteiten, in nauw overleg, de
nodige maatregelen om het kind te beschermen, inzonderheid om:
1° het kind weg te halen bij de personen die het
wensten te adopteren en om er voorlopig zorg voor te
dragen;
2° in overleg met de bevoegde autoriteit van de Staat
van herkomst van het kind, onverwijld te zorgen voor
een nieuwe plaatsing van het kind met het oog op zijn
adoptie of bij gebreke daarvan, voor een duurzame alternatieve opvang; in dat geval kan het kind slechts
worden geadopteerd indien de bevoegde autoriteit van
de Staat van herkomst op behoorlijke wijze is voorgelicht omtrent de nieuwe adoptieouders en indien de
toestemmingen met het oog op die nieuwe adoptie zijn
gegeven;
3° in laatste instantie te zorgen voor de terugkeer
van het kind naar de Staat van herkomst indien zijn ho-
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ger belang en de eerbied voor de fundamentele rechten
die het op grond van het internationaal recht toekomen, zulks vereisen.
Het kind wordt geraadpleegd overeenkomstig artikel
1231-11 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het eerste en tweede lid zijn eveneens van toepassing
in geval van erkenning van een buitenlandse beslissing
van herroeping of herziening van een adoptie.
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

Art. 363-5. De maatregelen bedoeld in het vorige artikel worden meer bepaald in de volgende gevallen getroffen:
1° de adoptant of de adoptanten hebben zonder geldige reden verzuimd een verzoekschrift tot adoptie of
tot erkenning van de adoptie in te dienen binnen zes
maanden te rekenen van de aankomst van het kind in
België of hebben duidelijk afgezien van hun voornemen
om te adopteren;
2° de bevoegde Belgische rechtbank heeft geweigerd
de adoptie uit te spreken of te erkennen, en die beslissing is definitief geworden.
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

Art. 363-6. In geval van repatriëring op grond van
de artikelen 363-4 en 363-5 komen de kosten voor verblijf, verzorging, alsmede de reiskosten van het kind
hoofdelijk ten laste van de adoptant of de adoptanten
en, in voorkomend geval, van de erkende adoptiedienst
die op hun verzoek is opgetreden en waarvan de aansprakelijkheid is vastgesteld, of van enig ander persoon
die op onwettige wijze bij de adoptie als tussenpersoon
is opgetreden.
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

Afdeling III. Uitwerking van buitenlandse
beslissingen inzake adoptie in België
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

§ 1. Erkenning van adopties beheerst door het Verdrag
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

Art. 364-1. Iedere adoptie die is tot stand gekomen
in een andere Staat die door het Verdrag is gebonden,
wordt in België van rechtswege erkend indien zij door
de bevoegde autoriteit van die Staat in overeenstemming met het Verdrag is verklaard door het getuigschrift bedoeld in artikel 364-2. De erkenning kan
slechts worden geweigerd wanneer de adoptie, rekening houdend met het hoger belang van het kind en
met de fundamentele rechten die het op grond van het
internationaal recht toekomen, kennelijk strijdig is met
de openbare orde.
Iedere door het Verdrag beheerste adoptie die heeft
plaatsgevonden in een andere Staat welke door dit Verdrag is gebonden en die niet voldoet aan de hoger omschreven voorwaarden, wordt in België niet erkend.
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

Art. 364-2. Eenieder die zich in België wenst te beroepen op een adoptie die in het buitenland is totstandgekomen, legt de beslissing of de akte houdende
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adoptie voor samen met het getuigschrift waaruit blijkt
dat zij in overeenstemming is met het Verdrag:
1° indien de geadopteerde zijn gewone verblijfplaats
heeft in een Staat waarmee België geen overeenkomst
betreffende de opheffing van grenscontroles op personen heeft gesloten: aan de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire overheid of aan die van de Staat
welke de belangen van België behartigt, en wel vooraleer het kind naar België wordt overgebracht; deze overheid onderzoekt de authenticiteit van de stukken en
bezorgt hiervan een kopie aan de federale centrale autoriteit die nagaat of de adoptie niet kennelijk strijdig
is met de openbare orde;
2° in de andere gevallen: aan de federale centrale autoriteit; deze onderzoekt de authenticiteit van de stukken en gaat na of de adoptie niet kennelijk strijdig is
met de openbare orde.
Wanneer de voorwaarden in het geval omschreven in
1° zijn vervuld, stelt de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire overheid of die van de Staat welke
de belangen van België behartigt, een paspoort op
naam van het kind op indien het Belg is, of verleent
aan het kind de machtiging om in België te verblijven.
Zij stelt de federale centrale autoriteit daarvan in kennis.
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

Art. 364-3. De bepalingen van deze paragraaf zijn
eveneens van toepassing op de erkenning van de door
het Verdrag beheerste vreemde beslissingen van omzetting van adoptie.
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

§ 2. Erkenning van adopties die niet door het Verdrag
zijn beheerst
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

Art. 365-1. Rechterlijke beslissingen en openbare
akten houdende totstandkoming van een adoptie in
een andere Staat, worden in België erkend indien:
1° de adoptie is tot stand gekomen door de autoriteit
welke door het recht van die Staat als bevoegd wordt
beschouwd, conform de geldende vormvereisten en
procedures in die Staat;
2° de beslissing houdende adoptie in die Staat als in
kracht van gewijsde gegaan kan worden beschouwd;
3° de artikelen 361-1 tot 361-4 in acht zijn genomen
wanneer het kind van zijn Staat van herkomst naar België werd, wordt of moet worden overgebracht, na adoptie in die Staat door een persoon of personen die op dat
tijdstip hun gewone verblijfplaats in België hadden.
[De inachtneming van de in de artikelen 361-3 en 3614 bedoelde voorwaarden wordt door de bevoegde gemeenschap bevestigd.]
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005
W. 08.06.2008, art. 73; Inwerkingtreding: 01.09.2005

Art. 365-2. Evenwel wordt de erkenning geweigerd
wanneer de adoptanten bewust bedrog hebben gepleegd tijdens de procedure of indien de adoptie is totstandgekomen met het oog op het ontduiken van de
wet. Van deze regel kan slechts worden afgeweken in-
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dien behoorlijk vastgestelde redenen met betrekking
tot de eerbied voor de rechten van het kind dit vereisen.
De erkenning wordt in elk geval geweigerd:
1° indien de adoptie, rekening houdend met het hoger belang van het kind en met de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen, kennelijk strijdig is met de openbare orde; of
2° indien een kind dat in België zijn gewone verblijfplaats heeft, met het oog op zijn adoptie naar het buitenland is overgebracht met miskenning van de artikelen 362-2 tot 362-4; of
3° indien de adoptie erop was gericht de wetsbepalingen inzake de nationaliteit of die betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen te omzeilen.
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

Art. 365-3. Eenieder die in België een buitenlandse
adoptie die niet door het Verdrag is beheerst wenst te
laten erkennen, zendt het verzoek tot erkenning:
1° voor de overbrenging van het kind naar België indien de geadopteerde zijn gewone verblijfplaats heeft
in een Staat waarmee België geen overeenkomst betreffende de opheffing van de grenscontroles op personen heeft gesloten:
a) hetzij aan de bevoegde Belgische diplomatieke of
consulaire overheid of aan die van de Staat welke de
belangen van België behartigt, die het aan de federale
centrale autoriteit bezorgt;
b) hetzij rechtstreeks aan de federale centrale autoriteit;
2° in de andere gevallen: aan de federale centrale autoriteit. De federale centrale autoriteit gaat na of is
voldaan aan de voorwaarden gesteld in de artikelen
365-1 en 365-2.
Wanneer de voorwaarden in het geval omschreven in
1° zijn vervuld, stelt de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire overheid of die van de Staat welke
de belangen van België behartigt, een paspoort op
naam van het kind op indien het Belg is, of verleent
aan het kind de machtiging om in België te verblijven.
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

Art. 365-4. [1 § 1. Bij ontvangst van het verzoek
gaat de federale centrale autoriteit na of de akte van
geboorte van de geadopteerde beschikbaar is in de
DABS.
Indien de akte van geboorte in België werd opgemaakt of in België werd overgeschreven voor de inwerkingtreding van de wet 18 juni 2018 houdende diverse
bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met
het oog op de bevordering van alternatieve vormen van
geschillenoplossing, verzoekt de federale centrale autoriteit de ambtenaar die de akte heeft opgemaakt of
overgeschreven tot opname van de akte in de DABS.
De federale centrale autoriteit gaat ook na of de geadopteerde en de adoptant of adoptanten zijn ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
62

De federale centrale autoriteit vraagt een uittreksel
uit het strafregister (model 2) op aan het Centraal
Strafregister voor de adoptant of adoptanten met gewone verblijfplaats in België.
§ 2. Het verzoek bevat voor de adoptant of adoptanten die niet zijn ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister, de volgende documenten:
1° een bewijs van identiteit;
2° een bewijs van datum en plaats van geboorte;
3° een bewijs van nationaliteit;
4° een bewijs van de gewone verblijfplaats.
Het verzoek bevat voor de geadopteerde die niet is
ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, de volgende documenten:
1° een bewijs van nationaliteit;
2° een bewijs van de gewone verblijfplaats.
§ 3. Het verzoek bevat voorts de volgende documenten:
1° een afschrift van de beslissing of van de akte houdende adoptie;
2° een beëdigde vertaling van de beslissing of van de
akte houdende adoptie;
3° een afschrift van de akte van geboorte van de geadopteerde, indien deze niet beschikbaar is in de
DABS;
4° een bewijs van de gewone verblijfplaats van de
adoptant of adoptanten en de geadopteerde indien
deze niet overeenkomt met de gewone verblijfplaats
vermeld in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister;
5° een stuk waarin de identiteit is vermeld van de
moeder en van de vader van het kind, ingeval deze gekend is en mag worden meegedeeld, of bij gebreke
daarvan de identiteit en de hoedanigheid van de persoon die het kind tijdens de buitenlandse adoptieprocedure heeft vertegenwoordigd alsook, in voorkomend
geval, het bewijs dat zij evenals het kind in de adoptie
hebben toegestemd, tenzij zulks formeel blijkt uit de
buitenlandse beslissing of akte;
6° indien het kind zijn gewone verblijfplaats had in
het buitenland en de adoptie daarna is totstandgekomen in een andere Staat dan die waar het gewoonlijk
verbleef, een stuk uitgereikt door een autoriteit van de
Staat waar het kind zijn gewone verblijfplaats had,
waaruit blijkt dat machtiging is verleend om het kind
over te brengen met het oog op zijn adoptie, tenzij dit
formeel blijkt uit de buitenlandse beslissing of akte;
7° een afschrift van het vonnis betreffende de geschiktheid van de adoptanten, van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 1231-32 van het Gerechtelijk Wetboek en van de schriftelijke toestemming bedoeld in artikel 361-3, 5°, wanneer het kind van zijn
Staat van herkomst naar België werd, wordt of moet
worden overgebracht, na adoptie in die Staat door een
persoon of personen die op dat tijdstip hun gewone
verblijfplaats in België hadden;
8° alle stukken waaruit blijkt dat de personen of
openbare en particuliere instellingen die desgevallend
in het kader van de adoptieprocedure als tussenpersoon zijn opgetreden, voldeden aan de voorwaarden
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die terzake worden gesteld door de wet van de andere
Staat onder wiens bevoegdheid zij vallen;
9° een uittreksel uit het strafregister voor de adoptant of adoptanten zonder gewone verblijfplaats in België.
§ 4. Indien voornoemde stukken niet worden overgelegd, kan de federale centrale autoriteit een termijn
bepalen waarbinnen dit moet geschieden. Met uitzondering van de stukken bedoeld in paragraaf 3, 1° en 2°,
kan zij ook documenten aanvaarden welke met die
stukken zijn gelijkgesteld.
Indien zij van oordeel is voldoende te zijn ingelicht,
kan zij vrijstelling verlenen van de overlegging van één
of meer stukken bedoeld in paragraaf 2 en paragraaf 3,
4° en 6° tot 9°, wanneer de overlegging ervan materieel onmogelijk blijkt.
Wanneer het verzoek tot erkenning betrekking heeft
op een adoptie die geen interlandelijke adoptie is in de
zin van artikel 360-2, kan de federale centrale autoriteit, wanneer zij zich voldoende ingelicht acht, vrijstelling verlenen van de overlegging van een of meer
stukken bedoeld in paragraaf 2 en paragraaf 3, 3° tot
9°.]1
(1) W. 18.06.2018, art. 48 (BS 02.07.2018); Inwerkingtreding:
31.03.2019 (zie art. 186 W. 21.12.2018, BS 31.12.2018)

Art. 365-5. De bepalingen van hoofdstuk II, afdeling
3, § 2, zijn van toepassing op de erkenning van niet
door het Verdrag beheerste vreemde beslissingen tot
omzetting van adoptie.
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

§ 2/1. [Afwijkende bepaling inzake erkenning van de
adopties in het hoger belang van het kind]
W. 11.04.2012, art. 2; Inwerkingtreding: 17.05.2012. Overgangsbepalingen: art. 3

Art. 365-6. [1 § 1. Wanneer de adoptie van een kind
dat zijn gewone verblijfplaats in een andere Staat
heeft, tot stand is gekomen vooraleer de adoptant of
de adoptanten met gewone verblijfplaats in België de
door de bevoegde gemeenschap georganiseerde voorbereiding gevolgd hebben en een vonnis hebben verkregen waaruit blijkt dat zij bekwaam en geschikt zijn
om een interlandelijke adoptie aan te gaan overeenkomstig artikel 361-1, onderzoekt de federale centrale
autoriteit het dossier.
§ 2. Bij wijze van afwijking en in zeer uitzonderlijke
gevallen geeft de federale centrale autoriteit de adoptant of de adoptanten de toestemming om de in artikel
361-1 bedoelde procedure op te starten indien de volgende [2 vier]2 voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
1° de adoptie is niet tot stand gekomen met het oog
op het ontduiken van de wet;
2° het kind is tot in de vierde graad verwant met de
adoptant, met zijn echtgenoot of met de persoon met
wie hij samenwoont, zelfs overleden, of het kind heeft
het dagelijkse leven op duurzame wijze gedeeld met de
adoptant of de adoptanten met een relatie zoals geldt
voor ouders alvorens de adoptant of de adoptanten
1 juni 2021

enige stappen met het oog op de adoptie hebben ondernomen;
3° behalve indien het gaat om een kind van de echtgenoot of de persoon met wie de adoptant samenwoont, heeft het kind geen andere duurzame oplossing
van familiale opvang dan de interlandelijke adoptie,
rekening houdend met zijn hoger belang en de rechten
die hem zijn toegekend op grond van het internationale recht;
4° de in de artikelen 364-1 tot 365-5 bedoelde erkenningsvoorwaarden kunnen in acht worden genomen;
5° [2...]2
[2 Ingeval de federale centrale autoriteit heeft kunnen controleren dat de in 1°, 2° en 4° bedoelde voorwaarden zijn vervuld, vraagt zij aan de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap, met het oogmerk
te controleren of de in 3° bedoelde voorwaarde ook is
vervuld, een met redenen omkleed advies met betrekking tot de opportuniteit om de regularisatie mogelijk
te maken, gelet op het hoger belang van het kind en
op de rechten die hem zijn toegekend op grond van het
internationaal recht. Het advies van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap heeft inzonderheid betrekking op de inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, op de adopteerbaarheid van het kind en
op het bestaan voor het kind van een andere duurzame
oplossing van familiale opvang dan interlandelijke
adoptie.]2
§ 3. De artikelen 367-1 en 367-3, § 1 en § 3, eerste
lid, zijn van toepassing.
§ 4. De centrale autoriteiten wisselen de verzamelde
gegevens onderling uit.
§ 5. Wanneer de federale centrale autoriteit het afschrift van het vonnis ontvangt waaruit blijkt dat de
adoptant(en) bekwaam en geschikt zijn om een interlandelijke adoptie aan te gaan, spreekt ze zich uit over
het verzoek tot erkenning van de vreemde beslissing
houdende adoptie overeenkomstig de artikelen 364-1
tot 365-4.]1
(1) W. 11.04.2012, art. 2; Inwerkingtreding: 17.05.2012. Overgangsbepalingen: art. 3
(2) W. 25.04.2014, art. 155 (BS 14.05.2014); Inwerkingtreding:
15.05.2014

§ 3. Erkenning van buitenlandse beslissingen van herroeping, herziening en nietigverklaring van een adoptie
W. 24.04.2003, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.2005

Art. 366-1. Een vreemde beslissing van herroeping
of herziening van adoptie wordt erkend in België wanneer:
1° de beslissing is genomen door de autoriteit welke
door het recht van die Staat als bevoegd wordt beschouwd, conform de geldende vormvereisten en procedures in die Staat;
2° de beslissing in die Staat als in kracht van gewijsde gegaan kan worden beschouwd;
De erkenning wordt evenwel geweigerd wanneer de
verzoekers bewust bedrog hebben gepleegd tijdens de
procedure of wanneer de beslissing het gevolg is van
wetsontduiking. Van deze regel kan slechts worden af-
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