Keuzehulp reizen
In deze keuzehulp ziet u de gemiddelde verblijfstijd in de contactlanden. Gemiddeld wil zeggen dat er
afwijkingen kunnen voorkomen. Zowel kortere als langere verblijfstijden kunnen voorkomen. Vele factoren
kunnen van invloed zijn op de periode dat u in het land bent. Een vlot verlopende procedure, of juist traag.
Maatschappelijke onrust, feestdagen, stakingen. Voor de NAS is er geen enkele invloed uit te oefenen op de
verblijfstijd, die wordt bepaald door de autoriteiten in het land en door de omstandigheden. Zowel van u als
van bijvoorbeeld uw werkgever wordt om flexibiliteit gevraagd.
Land

Afreizen na voorstel

Gemiddelde verblijfstijd

Dominicaanse
Republiek

In overleg, verwachting is
binnen 3 weken

6 tot 9 maanden

Haïti

1e reis: binnen 3 weken
2e reis: binnen 2 weken

1e reis: 15 dagen
(maandag – maandag)
2e reis: 6 dagen

Hongarije

tussen 1 en 2 maanden,
afhankelijk van de
beschikbaarheid van
begeleiders

6 tot 7 weken

Nicaragua

binnen 3 weken (soms
sneller)

3 tot 4 maanden

bijzonderheden
º Eén van de ouders moet de volledige periode aanwezig zijn en kan
niet weg. Ook niet bij een calamiteit in Nederland.
º De andere ouder is in ieder geval aanwezig gedurende de
kennismakingsperiode, bij de rechtbankzitting en bij de aanvraag
van het Nederlandse paspoort.
º U verblijft tijdens de ingroeiperiode in Santo Domingo. Nadat een
positief rapport is opgemaakt over de ingroei, mag u naar eigen
keuze elders in het land verblijven.
º Voor Haïti is twee keer reizen verplicht. De eerste reis is om kennis
te maken met het kind. De tweede reis is om het kind op te halen.
De duur van beide reizen is voorgeschreven in de Haïtiaanse
regelgeving.
º Bij de eerste reis is het niet mogelijk om kinderen die al in het
gezin aanwezig zijn mee te nemen.
º Bij de tweede reis mogen kinderen die al in het gezin aanwezig zijn
wel mee om het nieuwe kindje op te halen.
º Bij plaatsing in een gezin met twee ouders, dienen beide partners
beide reizen te maken. Ook wanneer het gaat om een
alleenaanvraag of om een aanvraag door één van de partners van
een samenwonend stel.
º Het is toegestaan dat de ouders de verzorging op zich nemen na
de adoptie-uitspraak in Haïti. De resterende proceduretijd is dan 2
– 3 maanden. Het kind mag niet meer terug worden gebracht naar
het tehuis, ook niet als er sprake is van een calamiteit in
Nederland. Indien één van de ouders van een stel na de adoptieuitspraak de verzorging op zich neemt, moet de andere ouder na
afronding van de procedure in ieder geval 6 dagen in het land
verblijven.
º Beide ouders dienen de volledige periode aanwezig te zijn. Ook
wanneer het gaat om een alleenaanvraag binnen het huwelijk.
º Bij een calamiteit in Nederland mag één ouder (in overleg met de
autoriteiten en de NAS) terug reizen. De andere ouder blijft met
het kind in Hongarije. De procedure ligt stil tot beide ouders weer
samen in Hongarije zijn.
º U verblijft in de regio waar het kind woonachtig was tot aan de
plaatsing.
º Na afronding van de procedure in de regio, reist u naar Budapest
voor afronding van de papieren.
º Indien de situatie van het kind het vereist, kan van de ouders
worden gevraagd om op de kortst mogelijke termijn af te reizen.
º Beide ouders dienen de volledige periode aanwezig te zijn.
º Bij een calamiteit in Nederland mag één ouder (na toestemming
van de autoriteiten) terug reizen. De andere ouder blijft met het
kind in Nicaragua. de procedure ligt stil tot beide ouders weer
samen in Nicaragua zijn.
º U verblijft de hele periode in Managua.

Land

Afreizen na voorstel

Gemiddelde verblijfstijd

Peru

verwachting is binnen 2
weken

4 – 6 weken

Portugal

Afhankelijk van de
voorbereiding van het kind
en de beschikbaarheid van
het begeleidende team en
de rechtbank: 2 – 6 weken

4 tot 7 weken

Tsjechië

Maximaal 1 maand

4 – 6 weken

USA

Maximaal 36 uur na
geboorte van het kind

Afhankelijk van de staat

Zuid Afrika

Afhankelijk van de planning
van de rechtbank zitting
tussen 2 weken en 2
maanden

6 tot 7 weken

bijzonderheden
º In de aanloopfase van dit nieuwe contact dient u te rekenen met
een reistijd van 8 weken.
º Beide ouders dienen de volledige periode aanwezig te zijn. Bij een
calamiteit in Nederland mag één ouder (na toestemming van de
autoriteiten) terug reizen. De andere ouder blijft met het kind in
Peru. de procedure ligt stil tot beide ouders weer samen in Peru
zijn.
º Een alleenstaande zal bij een calamiteit in Nederland tijdens de
adoptiereis in Peru moeten blijven. Het kind mag niet (tijdelijk) aan
de zorg van een ander worden toevertrouwd om naar Nederland
te kunnen reizen.
º U verblijft het eerste deel van de procedure in de regio waar het
kind woonde tot aan de plaatsing. Voor de aanvraag van het
Nederlandse paspoort reist u naar Lima.
º Beide ouders dienen de volledige periode aanwezig te zijn.
º U verblijft in de regio waar het kind woonachtig was tot aan de
plaatsing. Voor legalisering van de papieren brengt u 1 tot 2 dagen
door in Lissabon.
º Bij een calamiteit in Nederland mag één ouder (in overleg met de
autoriteiten en de NAS) terug reizen. De andere ouder blijft met
het kind in Portugal. De procedure ligt stil tot beide ouders weer
samen in Portugal zijn.
º Een alleenstaande zal bij een calamiteit in Nederland tijdens de
adoptiereis in Portugal moeten blijven. Het kind mag niet (tijdelijk)
aan de zorg van een ander worden toevertrouwd om naar
Nederland te kunnen reizen.
º Beide ouders dienen de volledige periode aanwezig te zijn. Ook
wanneer het gaat om een alleenaanvraag binnen het huwelijk.
º Bij een calamiteit in Nederland mag één ouder (na toestemming
van de autoriteiten) terug reizen. De andere ouder blijft met het
kind in Tsjechië. de procedure ligt stil tot beide ouders weer samen
in Tsjechië zijn.
º Een alleenstaande zal bij een calamiteit tijdens de adoptiereis in
Tsjechië moeten blijven. Het kind mag niet (tijdelijk) aan de zorg
van een ander worden toevertrouwd om naar Nederland te
kunnen reizen.
º U start de procedure af in Brno. Hierna reist u naar de regio waar
het kind woonde tot aan de plaatsing. De procedure wordt
afgerond in Praag voor de legalisering van papieren.
Iedere staat heeft eigen wetgeving. Details van de plaatsing en dus
ook van de verblijfstijd variëren dan ook per staat.
º Bij plaatsing in een gezin met twee ouders, dienen beide partners
de gehele periode aanwezig te zijn. Ook wanneer het gaat om een
alleenaanvraag of om een aanvraag door één van de partners van
een samenwonend stel.
º Bij een calamiteit in Nederland mag één ouder (in overleg met
onze partner en de NAS) terug reizen. De andere ouder blijft met
het kind in Zuid-Afrika. De procedure ligt stil tot beide ouders weer
samen in Portugal zijn.
º Een alleenstaande zal bij een calamiteit tijdens de adoptiereis in
Zuid-Afrika moeten blijven. Het kind mag niet (tijdelijk) aan de zorg
van een ander worden toevertrouwd om naar Nederland te
kunnen reizen.
º De eerste twee weken, tot en met de zitting voor de voogdij
overdracht, verblijft u in de regio waar het kind woonachtig was tot
aan de plaatsing.
º Na de rechtbankzitting verplaatst u naar Somerset West (in de
buurt van Kaapstad) voor de administratieve afronding en de
aanvraag van het Nederlandse paspoort.

