Keuzehulp gezinssamenstelling

m/v







Haïti





m/v

alleen door
v

m/v

v

Hongarije





m/v

zowel door
v als m





n.v.t.

Nicaragua





m/v







n.v.t.

Peru





m/v

zowel door
v als m

Indien met
contract:
m/v

zowel door
v als m

2 jaar (S)





Tsjechië





m/v

USA

*



Zuid Afrika





m/v
m/m
v/v
m/v
m/m
v/v

Leeftijd oudste (O)
en/of jongste (J)
ouder

Aanvraag mogelijk
door
samenwonenden
m/v, m/m, v/v



Portugal

Eisen aan
minimale duur
huwelijk (H) of
Samenwonen (S)

Alleenaanvraag
binnen huwelijk
toegestaan door V
of M

*

m/v
m/m
v/v

Aanvraag mogelijk
door single v of m

Wachtlijst open

Aanvraag mogelijk
door gehuwden
m/v, m/m, v/v

Land open

Dominicaanse
Republiek

Land

bij indienen dossier:
5 jaar
bij indienen dossier:
5 jaar
(H of S)***

bij voorstel:
30 – 60** jaar
bij indienen dossier:
30 – 50 jaar (stellen)
35 – 50 jaar (single)
bij voorstel:
leeftijd verschil oudste
ouder met kind max 45**
jaar
bij voorstel:
oudste ouder max 55**
jaar
bij indienen dossier:
25 – 62 jaar
Bij indienen dossier:
Bij aanvraag door 1
partner of single min. 30
jaar

zowel door
v als m

Indien met
contract:
m/v
m/m
v/v

zowel door
v als m

bij indienen dossier:
4 jaar (h en s mogen
bij elkaar worden
geteld)





zowel door
v als m****

n.v.t.

zowel door
v als m

n.v.t.

n.v.t.

zowel door
v als m

n.v.t.

n.v.t.

zowel door
v als m
zowel door
v als m

m/v
m/m
v/v
m/v
m/m
v/v

Bij voorstel:
º max. 50 jaar leeftijd
verschil met kind
º max. 60** jaar bij
plaatsing
bij indienen dossier:
single min. 30 jaar

* dit land is open, maar dossiers worden pas opgestuurd na afstemming vooraf met onze partners over het
profiel van de aspirant adoptieouders. Na dit contact wordt besloten of het opsturen van een dossier zinvol is.
** dit land kent een maximale leeftijd bij voorstel. Indien u bij inschrijving 5 jaar jonger bent dan deze harde
leeftijdsgrens, adviseren wij u om met de NAS af te stemmen of u bij adoptie uit dit land een reële kans heeft.
Ook wanneer de NAS aangeeft dat een plaatsing haalbaar zou kunnen zijn, wordt geen garantie worden
gegeven voor plaatsing.
*** in de praktijk wordt in Haïti de periode van samenwonen voorafgaand aan het huwelijk opgeteld bij de
huwelijksduur. Dit is echter nog geen formele regelgeving.
**** in Tsjechië is formeel de mogelijkheid voor alleenstaanden om te adopteren. Bij gelijke geschiktheid voor
de keuze van specifieke ouders voor een kind wordt de voorkeur gegeven aan stellen.

