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Inleiding
In deze brochure leest u meer informatie over de mogelijkheden om 
een adoptie ongedaan te maken. In beginsel is het relatief eenvoudig 
om een (Nederlandse) adoptie ongedaan te maken. Vaak komen er 
echter meer aspecten kijken, zoals: eventuele aanpassing 
geboortegegevens, gerechtelijke vaststelling van het ouderschap, 
naamswijziging (voor- en achternaam) en erfrechtelijke vraagstukken.  
 
In deze brochure leest u beknopte informatie over al vraagstukken. U 
kunt te allen tijde contact met ons kantoor opnemen indien u een 
vraag heeft m.b.t. een van de volgende onderwerpen: 
- Voornaamswijziging;  
- Geslachtsnaamwijziging; 
- Herroepen adoptie; 
- Gerechtelijke vaststelling ouderschap; 
- Aanpassing geboorteakte (verbetering van geboortegegevens).
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1 
Herroepen adoptie
Het is mogelijk om een in Nederland uitgesproken adoptie ongedaan te 
maken. Daarover leest u hier meer in deze brochure. De procedure gaat 
altijd via de rechtbank. Bijstand van een advocaat is daarbij verplicht. 
 
Herroepen van een adoptie: wat zijn de hoofdregels? 
Een verzoek tot het herroepen van een adoptie dient aan een aantal 
wettelijke voorwaarden te voldoen, waaronder de vraag of het gaat om 
een Nederlandse adoptie.  
 
Een aantal gevolgen die gekoppeld zijn aan het herroepen van de adoptie 
kunt u eventueel ook op een andere manier regelen; bijvoorbeeld het 
wijzigen van de geslachtsnaam. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij 
Justis (ministerie van J&V). Voor meer informatie over het wijzigen van een 
naam kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.  
 
Nederlandse adoptie ná buitenlandse adoptie 
De Nederlandse wet zegt dat een geadopteerde een adoptie alleen 
ongedaan kan maken, als de geadopteerde het verzoek tot herroeping bij 
de rechtbank indient ná de 18e verjaardag en vóór de 23ste verjaardag. 
Echter, in de regel acht de Nederlandse rechter deze termijn in strijd met 
Europees recht, in het bijzonder art. 8 EVRM (bescherming van 
privéleven), zodat de rechtbank een verzoek tot herroeping ná deze 
termijn in verreweg de meeste gevallen alsnog toewijst. Het is immers 
duidelijk dat de belangen van de geadopteerde aanzienlijk zwaarder 
dienen te wegen dan het belang van de adoptiefouders, bij 
instandhouding van de familieband, zeker als het contact gebrouilleerd is 
geraakt (of de adoptiefouders het eens zijn met het verzoek).  
Aldus: in de praktĳk maakt het in principe geen verschil indien u als 
geadopteerde het verzoek indient nádat u 23 jaar bent geworden.  
 
 

05
Email: info@appelman.nl Telefoon: 072 - 51 23 229



Als u de mogelijkheden wenst te onderzoeken om op latere leeftijd een 
adoptie alsnog te herroepen, kunt u informatie inwinnen bij ons kantoor. 
Onze advocaat adoptierecht zal u adviseren over de mogelijkheden om 
alsnog op latere leeftijd een adoptie ongedaan te maken. Verder leest u in 
deze brochure meer informatie over veelvoorkomende onderwerpen die 
samenhangen met het ongedaan maken van de adoptie.  
 
Buitenlandse adoptie 
Is er ook sprake van een buitenlandse adoptie (met daarna aldus de 
Nederlandse adoptie)? Dan kan die ook worden herroepen. Op dat 
verzoek is dan het recht van toepassing van het land dat de adoptie 
uitsprak. Onze advocaat kan u adviseren over de mogelijkheden om de 
buitenlandse adoptie ongedaan te maken en welke gevolgen dit voor u 
heeft.  
 
Uit de Nederlandse geboorteakte van het adoptiefkind blijkt waar en 
wanneer de adoptie heeft plaatsgevonden. Een afschrift van de 
geboorteakte kan de geadopteerde opvragen bij de gemeente Den Haag 
(Team Landelijke Taken).1 

 
Als de rechtbank de Nederlandse adoptie herroept en er is ook sprake 
van een buitenlandse adoptie, dan kan de geadopteerde ervoor kiezen 
om ook de buitenlandse adoptie ongedaan te maken. Of dit in uw geval 
mogelijk is, hangt af van het recht van het land dat de adoptie uitsprak. 
Dit ligt doorgaans complexer omdat het om internationaal recht gaat.  
Let op: het herroepen van een adoptie is in beginsel alleen mogelijk indien 
u bent geadopteerd via een rechtbankprocedure in Nederland. Daarnaast 
moet het gaan om een adoptieprocedure die niet valt onder de reikwijdte 
van het Haags adoptieverdrag 1993. Is er sprake van een buitenlandse 
adoptie ná 2004, dan hebben de adoptiefouders deze mogelijk laten 
inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den 
Haag. In deze gevallen is het niet mogelijk om uw adoptie te herroepen. 
Als u niet zeker weet welke situatie op u van toepassing is, kunt u 
juridisch advies inwinnen bij onze advocaat. Deze kan u informeren of in u 
voldoet aan de voorwaarden voor het herroepen van de adoptie. 

061 Zie: https://www.denhaag.nl/nl/akten-en-verklaringen/akten/buitenlandse-akte-in-een-nederlandse-akte-omzetten.htm 
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Voorbeeld 1 
Eshana (21) is als adoptiefkind vanuit India naar Nederland gekomen. 
Omdat India geen adopties kent maar alleen voogdij-maatregelen, is zij 
niet naar het recht van India geadopteerd. Ze is met haar adoptieouders 
na de voogdij overgebracht naar Nederland. De adoptieouders hebben 
haar via een verzoek aan de Nederlandse rechtbank geadopteerd. Op een 
bepaald moment wil Eshana om haar moverende redenen de adoptie 
ongedaan maken. Dat leidt ertoe dat de familieband tussen haar en haar 
adoptiefouders ophoudt te bestaan.  
 
Voorbeeld 2 
Stefano (22) is van oorsprong afkomstig uit Congo. Zijn Nederlandse 
adoptiefouders hebben met tussenkomst van een Nederlandse 
adoptiebemiddelaar de adoptie in Congo aangevraagd. Na de adoptie in 
Congo zijn zij naar Nederland gegaan en via de Nederlandse rechtbank 
nogmaals een adoptieprocedure doorlopen. Stefano wil nu op latere 
leeftijd de adoptie herroepen. In principe kan hij alleen de Nederlandse 
adoptie ongedaan maken. Dat zal ertoe leiden dat de familieband tussen 
hem en zijn adoptiefouders eindigt. Omdat er nog wel sprake is van een 
Congolese adoptie, staat Stefano naar het recht van Congo nog wel in 
familierechtelijke betrekking tot zijn adoptiefouders.   
 
Voorbeeld 3 
Alina werd in 2003 geadopteerd vanuit Roemenië door haar 
adoptiefouders. Omdat Roemenië sinds 1994 is aangesloten bij het 
Haags adoptieverdrag, wordt deze uitspraak in Nederland van rechtswege 
erkend en ingeschreven. Het is niet mogelijk om deze adoptie ongedaan 
te maken.  
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2
De gevolgen van het  
herroepen van de adoptie
Gevolgen voor erfrecht 
Het herroepen van een adoptie heeft enkele gevolgen. Herroeping van de 
adoptie heeft terugwerkende kracht. Dit betekent dat de Nederlandse 
adoptie wettelijk gezien nooit heeft plaatsgevonden en dat de 
Nederlandse familieband tussen het adoptiefkind en de adoptiefouders 
ophoudt te bestaan. De wettelijke situatie zoals die was vóór de 
Nederlandse adoptie-uitspraak, herleeft weer. Het adoptiefkind zal niet 
langer van rechtswege ervan van de adoptiefouders, tenzij zij hiervoor een 
aparte regeling hebben getroffen in het testament (ook wel: uiterste 
wilsbeschikking of legaat). Het is wel mogelijk dat het adoptiefkind erft van 
de biologische ouders, omdat deze familieband immers door de 
herroeping wordt hersteld.  
 
Als de adoptie niet ongedaan is gemaakt, dan heeft het geadopteerde 
kind altijd ten minste recht op de legitimatie portie (kindsdeel) van de 
erflating van de adoptiefouders. Dit kan ook niet worden uitgesloten via 
een onterving. Een (adoptief)kind kan wel zo nodig kiezen om een erfenis 
te verwerpen. In dat geval erft het kind niets bij een overlijden van (een 
van) de ouders.  
 
Gevolgen voor geslachtsnaam 
Herroeping kan ook gevolgen hebben voor de geslachtsnaam en vaak is 
er een keuzemogelijkheid. Dat hangt echter af van een aantal 
omstandigheden. In het merendeel van de gevallen kan het adoptiefkind 
ervoor kiezen om de achternaam te krijgen van één van de biologische 
ouders. Voorwaarde is wel dat de juridische band is vastgesteld, bijv. 
omdat deze gegevens op de originele geboorteakte staan. Is dat niet het 
geval, dan moet het adoptiefkind waarschijnlijk het ouderschap 
gerechtelijk laten vaststellen (zie ook hierna). Dat verzoek verloopt via de 
rechtbank en kan tegelijkertijd met het verzoek tot herroeping van de 
adoptie worden ingediend. Onze advocaat kan u hierover meer uitleg 
geven.  
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Overigens kan het adoptiefkind ook de geslachtsnaam wijzigen via aan 
Justis. In internationale situaties (bijv. buitenlandse) adoptie, kan uw zaak 
complexer liggen, bijvoorbeeld omdat u als geadopteerde oorspronkelijk 
geen geslachtsnaam heeft gehad op uw geboorteakte. Onze advocaat 
kan u hierover adviseren en informeren over de mogelijkheid om een 
geslachtsnaam (eventueel) te wijzigen.  
 
Voorbeeld 1 
 
Haile (19) is van oorsprong afkomstig uit Ethiopië. Na de geboorte werd       
hij opgenomen in een weeshuis en daardoor is de geboorteaangifte pas 
op latere leeftijd gedaan. Nu zijn biologische ouders niet bekend zijn, heeft 
hij alleen een voornaam. Vervolgens hebben zijn adoptiefouders hem 
geadopteerd in Ethiopië en daarna in Nederland. In Nederland kreeg hij de 
geslachtsnaam van zijn adoptiefouders. Als de rechtbank de adoptie 
herroept, dan heeft dat tot gevolg dat hij in Nederland geen 
geslachtsnaam meer heeft. Haile kan zich dan wenden tot overheidsdienst 
Justis voor een naamvaststelling (kosteloos). In beginsel is hij dan vrij om 
zelf een geslachtsnaam te kiezen.  
 
Voorbeeld 2 
 
Chaya (23) is in het verleden geadopteerd vanuit Thailand. Bij deze Thaise 
adoptie-uitspraak is zijn achternaam gewijzigd in die van zijn 
adoptiefouders. De wijziging is ook geregistreerd op zijn Thaise 
geboorteakte. Aansluitend hebben de adoptiefouders hem in Nederland 
via de rechtbank geadopteerd. Als Chaya in Nederland de adoptie wenst 
te herroepen, dan blijft hij de geslachtsnaam van zijn adoptiefouders 
behouden, omdat deze naam werd gewijzigd in Thailand. Chaya kan wel 
eventueel via Justis zijn geslachtsnaam wijzigen. Hij moet dan aantonen 
welke geslachtsnaam hij had vóór de Thaise adoptie-uitspraak.  
 
Soms komt het voor dat bijvoorbeeld in het land van herkomst de namen 
niet zijn vastgesteld op de geboorteakte, of alleen een voornaam. Als dat 
ertoe leidt dat het adoptiefkind met het verzoek tot herroeping niet langer 
beschikt over een geslachtsnaam, dan kan deze via Dienst Justis van het 
ministerie van J&V (kosteloos) een verzoek indienen tot naamvaststelling. 
Als het adoptiefkind voor de adoptie in niet beschikte over een 
geslachtsnaam, dan is deze in beginsel vrij om zelf een geslachtsnaam uit 
te kiezen.  
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Gevolgen voor nationaliteit 
Een ander gevolg van de herroeping van de adoptie ziet op de 
nationaliteit. Het adoptiefkind behoudt door het herroepen van de adoptie 
de Nederlandse nationaliteit. In beginsel herkrijgt het adoptiefkind door de 
herroeping niet automatisch de nationaliteit van het land van herkomst, 
tenzij de nationale regelgeving van dat land dat wel toekent. Onder 
omstandigheden is het mogelijk om een verzoek tot naturalisatie van dat 
land te doen. Daarbij is het wel belangrijk dat een vrijwillige verkrijging van 
een andere nationaliteit - op welke grond dan ook – kan leiden tot een 
automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit.  
 
Gevolgen voor familieband 
Als de rechtbank de Nederlandse adoptie herroept, dan wordt het 
adoptiefkind weer familie van de biologische ouders. Dit is alleen anders 
als de adoptiefouders het adoptiefkind ook hebben geadopteerd in het 
land van herkomst; in deze laatste situatie moet het adoptiefkind ook die 
adoptie ongedaan te maken om in het land van herkomst de wettelijke 
familieband te herstellen. Naar Nederlands recht is de familieband tussen 
het adoptiefkind en de adoptiefouders in elk geval verbroken.  
 
Soms komt het voor dat op de originele geboorteakte geen gegevens van 
de biologische ouders vermeld staan. In dat geval kan het adoptiefkind er 
eventueel voor kiezen om de oudergegevens gerechtelijk vast te stellen. 
Bijstand van een advocaat is in die procedure verplicht en het 
adoptiefkind kan het verzoek tegelijkertijd met het verzoek tot herroeping 
van de adoptie indienen. Een gerechtelijke vaststelling van het 
ouderschap werkt terug tot de dag van de geboorte van het adoptiefkind. 
Dit laatste heeft tot gevolg dat het adoptiefkind (met terugwerkende 
kracht) erfgenaam wordt van de betreffende ouder.   
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3
Hoe verloopt een procedure  
tot herroeping van een adoptie? 
Een verzoek tot herroeping, naamswijziging of aanpassing van een 
geboorteakte verloopt via een rechtbankprocedure. Bijstand van een 
advocaat is daarbij verplicht.  
 
Welke documenten zijn vereist? 
De belangrijkste documenten zijn: de Nederlandse adoptie-uitspraak, de 
adresgegevens van de geadopteerde persoon, alsmede een (korte) 
motivatie van de geadopteerde om de adoptie ongedaan te maken. 
Verder dienen de adresgegevens van de adoptiefouders worden vermeld, 
omdat zij in beginsel een afschrift ontvangen van het verzoekschrift tot 
herroeping van adoptie. Als een of meer documenten/gegevens niet 
bekend zijn, dan kan uw advocaat deze achterhalen. Zo kan bijvoorbeeld 
een afschrift van de (Nederlandse) adoptie-uitspraak worden opgevraagd 
bij de rechtbank in Nederland die de adoptie heeft uitgesproken. 
Overigens vermeldt de Nederlandse geboorteakte in elk geval de 
gegevens m.b.t. de Nederlandse adoptieprocedure.  
 
Omdat de band tussen de geadopteerde en de adoptiefouders vaak 
gebrouilleerd is geraakt, kan onze advocaat informeren op welke wijze de 
adoptiefouders in de procedure betrokken zullen raken. Zoals elders in 
deze brochure vermeld, weegt het belang van de geadopteerde om een 
adoptie ongedaan te maken doorgaans (aanzienlijk) zwaarder dat het 
belang van de adoptiefouders bij behoud van de familieband.  
 
Wat zijn de kosten om een adoptie ongedaan te maken? 
Aan uw advocaat voldoet u doorgaans een honorarium dat is gebaseerd 
op het uurtarief van de advocaat. Voor meer informatie over de kosten 
kunt u bij ons kantoor advies inwinnen.  
Indien het inkomen zich daarvoor leent, kunt u recht hebben op 
gefinancierde rechtsbijstand (pro-deo). In dat geval bent u een eigen 
bijdrage verschuldigd en betaalt u aan de rechtbank een verlaagd bedrag 
aan griffierecht. In veel gevallen wordt het verzoek daardoor kosteloos.  
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Wij hanteren zake van een procedure tot herroeping van adoptie een 
gematigd tarief: indien u als geadopteerde niet voor pro-deo in 
aanmerking komt, dan wordt op het kantoortarief een matiging 
aangebracht van 25%. Indien u wel voor pro-deo in aanmerking komt, 
dan wordt de procedure in beginsel kosteloos, afhankelijk van de vraag of 
de gemeente de kosten voor eigen bijdrage en griffierecht vergoedt met 
een beroep op bijzondere bijstand.  
 
Als er geen recht bestaat op pro-deo, dan bedraagt het griffierecht € 
314,- (2022). Ingeval van pro-deo bedraagt het griffierecht € 86,-.
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4
Naamswijziging in verband met  
adoptie (voor- en achternaam)
Het namenrecht is sterk verbonden met (interlandelijke) adopties, wat 
betekent dat er ook verschillende rechtsstelsels op de naam van 
toepassing kunnen zijn. Onze advocaat kan u hierover nader adviseren.  
 
Via Dienst Justis kan het adoptiefkind te allen tijde een verzoek indienen 
om een geslachtsnaam te wijzigen in de geslachtsnaam die het 
adoptiefkind had vóór de (Nederlandse) adoptie. Een verzoek om de 
achternaam te wijzigen is daarnaast aldus in veel gevallen ook mogelijk via 
een verzoek tot herroeping van de adoptie. Dat geldt ook voor een 
verzoek tot voornaamswijziging, waarbij de rechtbank een eventueel 
verzoek tot voornaamswijziging tegelijkertijd met een verzoek tot 
herroeping van de adoptie kan toetsen. Het is ook mogelijk dat het 
adoptiefkind, los daarvan, een verzoek tot voornaamswijziging indient. 
Voor beide procedures is bijstand van een advocaat verplicht; voor een 
aanvraag bij Justis niet.  
 
Samenvattend: het wijzigen een geslachtsnaam kan via Justis of via de 
rechtbank, maar via de rechtbank is een wijziging alleen mogelijk als u de 
wens heeft de adoptie te herroepen. Voor de rechtbankprocedure dient u 
zich te laten bijstaan door een advocaat.  
 
Voorbeeld 1 
 
Susan is in het verleden geadopteerd vanuit Zuid-Afrika. Ter gelegenheid 
van de adoptie hebben haar adoptiefouders ervoor gekozen om haar 
oorspronkelijke naam, Ayana, te wijzigen in Susan, zodat ze een dubbele 
voornaam kreeg (Susan Ayana). Nu wenst zij haar eerste naam te 
schrappen. Dat kan ze doen via een verzoek tot herroeping. Evenwel kiest 
ze daar niet voor, omdat ze de band met haar adoptiefouders wil 
behouden. Zodoende kan ze los daarvan via een advocaat een verzoek 
indienen bij de rechtbank om de voornaam te wijzigen.  
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Voorbeeld 2 
 
Johan is in het verleden in Nederland geadopteerd door zijn stiefvader. 
Daardoor kreeg hij de naam van zijn stiefvader. Johan heeft op latere 
leeftijd goed contact kunnen opbouwen met zijn biologische vader en dat 
heeft gemaakt dat Johan de wens heeft om weer de achternaam van zijn 
biologische vader terug te krijgen. Hij dient daarvoor een verzoek in bij 
Justis en dat wordt toegekend. Omdat hij niet wist dat het mogelijk is om 
een adoptie ongedaan te maken, besluit hij enige tijd later om als 
aanvullende stap de adoptie te herroepen. Dat heeft dan geen 
consequenties voor zijn geslachtsnaam, omdat die immers via Justis al is 
gewijzigd. Wel verbreekt hij daarmee de familieband tussen hem en zijn 
stiefvader en herleeft die tussen hem en zijn biologische vader weer.  
 
Gaat het om een nog uit te spreken adoptie (aldus: geen herroeping)? 
Dan hebben de adoptiefouders doorgaans veel mogelijkheden v.w.b. de 
naam. Zij kunnen ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de 
adoptiefmoeder of de adoptiefvader verkrijgt. Om toch ervoor te zorgen 
dat het kind via zijn huidige geslachtsnaam zoveel mogelijk binding kan 
houden met zijn biologische achtergrond, kiezen de adoptiefouders er 
vaak voor om de oorspronkelijke achternaam op te nemen als tweede 
voornaam.  
 
Voorbeeld 1 
 
Het echtpaar Van der Wal adopteert een kind uit Thailand, Chantana 
Saetang. Tijdens de Nederlandse rechtbankprocedure kiezen zij ervoor 
dat het kind de achternaam Van der Wal krijgt. Ze willen ook dat de 
huidige achternaam behouden blijft, aldus door de voornamen te 
‘wijzigen’. Na afronding van het adoptieproces heet ze voortaan Chantana 
Saetang Van der Wal.  
 
Na de naamswijziging kunt u eventueel een aangepast diploma aanvragen 
bij DUO.2   

142 https://duo.nl/particulier/vervangend-diploma-bij-naamswijziging-of- 
geslachtsverandering.jsp#:~:text=Als%20u%20uw%20naam%20hebt,(VOD)%20downloaden%20of%20aanvragen.
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5
Wijzigen geboortedatum in  
verband met adoptie
Het is mogelijk om een geboortedatum aan te passen. Als u dit verzoek 
zelfstandig indient, is bijstand van een advocaat vereist en deze kan u 
adviseren over de documenten en gegevens die nodig zijn om het 
verzoek in te dienen.  
 
Wijst de rechtbank het verzoek tot verbetering van de geboorteakte toe, 
dan zullen de  personaliagegevens op onder andere het Nederlandse 
paspoort worden aangepast. Dit kan betrekking hebben op: wijziging 
geboortedatum en/of plaats, of de oudergegevens. Vaak hangt het 
aanpassen van een geboorteakte samen met een verzoek tot 
gerechtelijke vaststelling van het ouderschap. Zijn bijvoorbeeld de 
biologische ouders van het adoptiefkind bekend, dan kunnen deze op de 
geboorteakte worden bijgeschreven, indien deze gegevens niet op de 
oorspronkelijke (Nederlandse) geboorteakte staan vermeld.  
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6
Privacyregels bij zoektochten
Een geadopteerde heeft recht op inzage in het adoptiedossier. Deze 
beslaat doorgaans drie componenten: het adoptievonnis, documenten 
m.b.t. het adoptietraject en het afstandsdossier. 
Bij documenten waarin personaliagegevens van derden zijn opgenomen 
(dus naast de geadopteerde), is privacywetgeving van toepassing. Dat 
betekent dat de betreffende instantie informatie uit het adoptiedossier niet 
zonder keer kan verstrekken zonder toestemming van deze personen, of 
dat de instantie deze informatie fingeert.  
 
Als het gaat om documenten die zich niet in Nederland bevinden, dan kan 
buitenlands recht van toepassing zijn. Dat kan ertoe leiden dat ook de 
lokale privacywetgeving van toepassing is. Een advocaat kan aangegeven 
welke wet- en regelgeving op het specifieke geval van toepassing is.  
Voor inzage in het adoptiedossier kunnen adoptiefkinderen kunnen een 
verzoek indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dit dossier 
bevat onder meer m.b.t. de adoptie, geboorte- en medische gegevens, 
achtergrondgegevens en gegevens m.b.t. de afstand door de biologische 
ouders.  
Op het verzoek tot inzage kan een wachttijd van toepassing zijn. De Raad 
voor de Kinderbescherming dient op verzoek een besluit tot inzage in het 
adoptiedossier af te geven. Dit besluit dient de RvdK in elk geval binnen 8 
weken na te aanvraag te nemen.  
 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in werking getreden. Deze is in de gehele Europese Unie van 
toepassing. De verordening heeft tot gevolg dat de RvdK toestemming 
moet vragen aan andere personen die worden genoemd in het 
adoptiedossier. Ondanks, dat er geen Nederlandse wettelijke bepaling die 
regelt dat een geadopteerde recht heeft op inzage, is in de rechtspraak 
bepaald dat het recht van een geadopteerde op zijn 
afstammingsgeschiedenis zwaarder weegt dan het recht van 
adoptiefouders of andere betrokken partijen bij de adoptie.  
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Op dit moment (2022) is er geen wet die regelt wat het recht van een 
geadopteerde is als de bij de adoptie betrokken partijen de toestemming 
weigeren. Er zijn wel initiatieven voor een wetswijziging om de 
geadopteerde meer rechten te geven.  
 
De wet kent tot slot bewaartermijnen. Omdat de wet op dit punt enkele 
malen is gewijzigd, bestaat er een mogelijkheid dat (zeer) oude 
adoptiedossiers niet meer bestaan. Voor adoptiedossiers wordt thans 
(2022) een onbeperkte bewaartermijn gehanteerd.   

17
Email: info@appelman.nl Telefoon: 072 - 51 23 229



7
Regelgeving buitenland
Op een interlandelijke adopties kan buitenlands recht van toepassing zijn, 
afhankelijk van de aard van de aanvraag. Een voorbeeld hiervan is een 
buitenlandse adoptie: bij een verzoek tot herroeping van deze adoptie is 
het recht van toepassing van het land dat de adoptie uitsprak.  
 
Op de volgende onderwerpen is in elk geval Nederlands recht van 
toepassing: 
- aanpassing geboortegegevens;  
- herroeping van een in Nederland uitgesproken adoptie;  
- verkrijgen van informatie uit adoptiedocumenten in Nederland 
(adoptiedossier);  
 
Op de volgende onderwerpen is meestal buitenlands recht van 
toepassing: 
- verkrijgen van informatie over gegevens van de biologische familie, voor 
zover deze gegevens niet blijken uit het Nederlandse adoptiedossier;  
-  herroepen van een in het buitenland gesproken adoptie;  
- erfrecht m.b.t. de biologische familie in het land van herkomst; 
- privacywetgeving m.b.t. het verkrijgen van personaliagegevens verband 
houdend met de adoptie.  
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8
De advocaten
Advocatenkantoor Appelman is gevestigd te Alkmaar. Onze advocaten 
hebben jarenlange ervaring op het gebied van het personen- en 
familierecht, waaronder het adoptierecht.  
 
Advocatenkantoor Appelman is een van de kleinere advocatenkantoren in 
Alkmaar. Een bewuste keuze, want zo bieden wij – naast de kwaliteit van 
een groot kantoor – ook de voordelen van een kleine organisatie. Wij 
kennen onze cliënten, zijn flexibel en kunnen de kosten laag houden. 
Doordat wij een klein team zijn, zijn de lijnen kort. Een verzoek tot 
voornaamswijziging behandelen wij in het merendeel van de gevallen 
schriftelijk (op afstand) en we staan cliënten dan ook in heel Nederland bij. 
 
Wij vinden het belangrijk dat rechtshulp toegankelijk is voor een breed 
publiek. Daarom hanteren wij een eerlijk uurtarief en is een 
kennismakingsgesprek van een half uur bij ons altijd gratis. 
 
Ons team van vier advocaten en drie secretaresses staan particulieren en 
kleine en middelgrote bedrijven bij uit Alkmaar en omstreken. 
Voornaamswijzigingen zijn een bijzondere specialisatie. 
 
Maak een afspraak voor een kosteloos kennismakingsgesprek van een 
half uur door te bellen naar 072 – 512 3239 of vul het intakeformulier op 
de website in. 
 
Mr. E.P.J. (Edward) Appelman  
Mr. P.P.J.L. (Peter) Appelman 
Mr. F. (Franky) Menso  
Mr. J. (Johan) de Haan 
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Colofon 
Advocaat Naamswijziging.nl is een initiatief van Advocatenkantoor 
Appelman 
Postbus 3127 
1801 GC Alkmaar 
intake@advocaatnaamswijziging.nl 
www.advocaatnaamswijziging.nl 
072 – 512 3239 
© Advocatenkantoor Appelman I februari 2022 I KvK-nummer 37159448 
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Adoptie


