RECHT in de praktijk
Adoptie
Adoptie is de wettelijke vorm van gezinsvorming door het opnemen van een kind in het
gezin. Volgens ons Burgerlijk Wetboek geschiedt adoptie door een uitspraak van het gerecht
in eerste aanleg op verzoek van twee personen van verschillend geslacht tezamen of op
verzoek van één persoon alleen. Ingevolge de wet kan derhalve in de Nederlandse Antillen
door personen van hetzelfde geslacht geen kind worden geadopteerd.
Het verzoek door twee personen kan slechts worden gedaan, indien zij tenminste drie
aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met
elkaar hebben samengeleefd. Het verzoek kan alleen worden toegewezen indien de
adoptie in het kennelijke belang is van het kind, vaststaat dat het kind niets meer van zijn
ouder of ouders te verwachten heeft, en aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan.
Voorwaarden voor adoptie zijn:
(i)
dat het kind op de dag van het verzoek minderjarig is, en dat het kind, indien
het op de dag van het verzoek twaalf jaren of ouder is, ter gelegenheid van
zijn verhoor niet van bezwaren tegen toewijzing van het verzoek heeft doen
blijken (hetzelfde geldt indien de rechter is gebleken van bezwaren tegen
toewijzing van het verzoek van een minderjarige die op de dag van het
verzoek de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, maar in staat kan
worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake);
(ii)
dat het kind niet een kleinkind is van de adoptant;
(iii) dat de adoptant of ieder der adoptanten tenminste zestien jaren ouder is dan
het kind;
(iv)
dat geen der ouders het verzoek tegenspreekt;
(v)
dat de minderjarige moeder van het kind op de dag van het verzoek de leeftijd
van zestien jaren heeft bereikt; en
(vi)
dat de ouder of ouders niet of niet langer het gezag over het kind hebben.
Indien evenwel de echtgenoot van de ouder het kind adopteert, geldt dat deze
ouder alleen het gezag heeft.
Aan de tegenspraak van een ouder, zoals bedoeld onder punt (iv), kan voorbij worden
gegaan indien het kind en de ouder nauwelijks in gezinsverband hebben samengeleefd, of
indien de ouder het gezag over het kind heeft misbruikt, of de verzorging en opvoeding
van het kind op grove wijze heeft verwaarloosd, of indien de ouder onherroepelijk is
veroordeeld wegens het plegen tegen de minderjarige van enkele misdrijven.
Door adoptie komen de geadopteerde, de adoptiefouder en zijn bloedverwanten of
adoptiefouders en hun bloedverwanten in familierechtelijke betrekking tot elkaar te staan.
Tegelijkertijd houdt de familierechtelijke betrekking tussen de geadopteerde, zijn
oorspronkelijke ouders en hun bloedverwanten op te bestaan. Dit is niet het geval indien
de echtgenoot van die ouder of de levensgezel van die ouder van verschillend geslacht het
kind adopteert.
De adoptie kan door een uitspraak van het gerecht in eerste aanleg op verzoek van de
geadopteerde worden herroepen. Het verzoek tot herroeping wordt door de geadopteerde
bij het gerecht in eerste aanleg ingediend binnen vijf jaren nadat het kind bekend is
geworden met de adoptie. Indien het kind evenwel gedurende zijn minderjarigheid

bekend is geworden met dit feit, kan het verzoek tot uiterlijk vijf jaren nadat het kind
meerderjarig is geworden, worden ingediend.
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