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Opschorting Interlandelijke adoptie 

Eind 2018 heeft minister Dekker een onafhankelijke commissie gevraagd onderzoek te doen naar de 
interlandelijke adoptie vanuit het buitenland in het verleden.  In haar onderzoek stuitte de commissie 
op verschillende soorten misstanden die zich structureel voordeden. Het gaat om zaken als 
vervalsing van documenten, kinderhandel, fraude en corruptie. Maar ook onethische handelingen als 
onder valse voorwendselen of onder morele druk afstand laten doen van kinderen, met opzet 
onzekerheid of onduidelijkheid creëren rondom iemand zijn afkomst en misbruik maken van 
armoede.  

De Commissie heeft ernstige twijfels of het mogelijk is om een publiekrechtelijk systeem te 
ontwerpen waarin misstanden niet meer voorkomen. Minister Dekker deelt deze twijfel. De 
mogelijkheden om voldoende toezicht te houden op het adoptieproces, met name voor het 
buitenlandse gedeelte zijn beperkt. Een fundamentele herbezinning op interlandelijke adoptie is 
aangewezen. Het is aan een volgend kabinet om een standpunt hierover in te nemen. In de tussentijd 
worden nieuwe adoptieprocedures uit het buitenland per direct opgeschort om kinderen en hun 
biologische ouders te beschermen tegen mogelijke misstanden. 

Aspirant-adoptiefouders die reeds in het bezit zijn van een beginseltoestemming worden nog in de 
gelegenheid gesteld  hun adoptieprocedure af te ronden. 

Bovenstaand besluit kan vragen oproepen. De belangrijkste vragen met antwoorden kunt u 
hieronder vinden. Mocht uw vraag hier niet tussen zitten, kunt u contact opnemen met de afdeling 
Publieksvoorlichting op telefoonnummer 1400.  

Indien u reeds in procedure bent en over een BKA-nummer bezit, kunt u tevens een mail sturen naar: 
adoptie@minjenv.nl  

Als u uw naam en telefoonnummer achterlaat wordt zo snel als mogelijk contact met u opgenomen.  
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Algemene vragen 
 
Waarom heeft de Minister besloten interlandelijke adopties op te schorten? 
Op verzoek van de Minister voor Rechtsbescherming heeft de Commissie Joustra onderzoek gedaan 
naar hoe adoptieprocedures in het verleden zijn verlopen. Is er sprake geweest van misstanden en 
welke rol hebben de bemiddelende instanties en de overheid hierbij gespeeld? De Commissie 
concludeert dat de overheid in het verleden te kort is geschoten voor wat betreft het toezicht op de 
adoptieprocedures. Daardoor hebben er misstanden kunnen plaatsvinden. Ook heeft de Commissie 
onderzoek verricht en aanbevelingen gedaan over het huidige adoptiestelsel. Kortgezegd geeft de 
Commissie aan dat het vrijwel onmogelijk is om een systeem op te zetten waarbij het risico op 
misstanden uitgesloten kan worden. Een herbezinning op het huidige adoptiestelsel dient plaats te 
vinden. Tot die tijd moeten adoptieprocedures worden opgeschort.  De Minister volgt deze 
aanbeveling op en heeft daarom  besloten om interlandelijke adopties op te schorten.   
Het rapport van de Commissie is digitaal beschikbaar op de volgende website: 
www.rijksoverheid.nl Ook de reactie van de Minister is hier te vinden. 
 
Hoe lang gaat de opschorting duren? 
Er is geen termijn gegeven voor de opschorting. De Commissie heeft aanbevolen om een 
fundamentele bezinning op interlandelijke adoptie te doen en totdat dit gebeurd is de procedures 
op te schorten. Een definitief besluit of interlandelijke adoptie in de toekomst weer mogelijk wordt, 
wordt aan een volgend kabinet over gelaten.  
 
Welk onderzoek wordt nu nog verricht om te komen tot een definitief besluit? 
Een verkenning zal plaatsvinden waarbij onderzocht wordt of een adoptiesysteem ontwikkeld kan 
worden waarbij het risico op misstanden weggenomen kan worden.  
 
Hoe groot is de kans dat adopteren helemaal niet meer mogelijk is na de opschorting? 
Het besluit om al dan niet definitief te stoppen met interlandelijke adoptie laat de Minister over aan 
een volgend kabinet. Een verkenning zal plaatsvinden waarbij onderzocht wordt of een 
adoptiesysteem ontwikkeld kan worden waarbij het risico op misstanden weggenomen kan worden. 
Daar kunnen we nu nog niets over zeggen. 
 
Adopties uit (…..) zijn altijd zorgvuldig verlopen. Waarom kan dat niet gewoon door 
blijven gaan? 
De Minister realiseert zich dat er tal van adoptieprocedures zorgvuldig verlopen en er geen 
misstanden plaatsvinden. Maar het hele systeem van interlandelijke adoptie met private 
organisaties, is kwetsbaar. De uitkomsten van het rapport van de commissie bevestigen dat. Het 
huidige adoptiesysteem kan niet voorkomen dat er misstanden plaatsvinden.   
 
Uit het rapport komen geen nieuwe feiten naar voren. De Minister wist toch altijd al dat 
het systeem nooit waterdicht is te krijgen? Wat maakt het nu anders? 
Door de uitkomsten van het rapport is de balans wel doorgeslagen naar de opschorting van 
interlandelijke adoptie. Aanvullende maatregelen en toezicht kunnen risico’s niet volledig 
ondervangen. Door het rapport beseft de Minister dat het beperken en uitsluiten van risico’s bijna 
niet kan.  Een verkenning zal plaatsvinden waarbij onderzocht wordt of een adoptiesysteem 
ontwikkeld kan worden waarbij het risico op misstanden weggenomen kan worden.  
 
De Minister schort alle adoptieprocedures op vanwege misstanden bij 
adoptieprocedures. Is mijn adoptieprocedure wel zorgvuldig verlopen? 
De commissie heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop procedures in het verleden zijn 
verlopen. De commissie heeft kortgezegd geconcludeerd dat het adoptiestelsel zoals dat vroeger 
was georganiseerd, vatbaar is voor misstanden en frauduleuze praktijken. De commissie 
concludeert niet dat alle adoptieprocedures onzorgvuldig zijn verlopen maar dat het systeem van 
interlandelijke adoptie vatbaar is voor misstanden. De commissie heeft geen onderzoek verricht 
naar individuele zaken. Niet is vast te stellen hoe een en ander in uw zaak is verlopen. Mocht u 
twijfels hebben over de wijze waarop uw procedure tot stand is gekomen, dan kunt u hiervoor het 
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adoptiebureau dat destijds bij uw adoptie heeft bemiddeld benaderen om bijvoorbeeld inzage in uw 
dossier te vragen. Mocht dit bureau niet meer bestaan, kunt u terecht bij het FIOM.  
 
 
Aspirant-adoptiefouders in procedure 
 
Ik heb mijn verzoek om een Beginseltoestemming al ingediend. Kan ik mijn procedure 
afronden? 
Uw procedure wordt opgeschort. De Minister heeft besloten om alleen nog verder te gaan met 
procedures waarvoor al een beginseltoestemming is afgegeven. 
 
Ik heb de kosten van de voorlichtingscursus al betaald, krijg ik dit geld terugbetaald?     
Als het zo is dat de opschorting van interlandelijke adoptie omgezet wordt in een definitief 
stopzetten, dan krijgt u de door u betaalde facturen voor de voorlichting retour. 
Totdat er een definitief besluit wordt genomen over de toekomst van interlandelijke adoptie, 
behoudt u uw BKA nummer.   
 
Ik moet nog opgeroepen worden voor het gezinsonderzoek maar heb al wel de 
voorlichting afgerond. Kan mijn procedure nog doorgaan? 
Uw procedure wordt opgeschort. De Minister heeft besloten om alleen nog verder te gaan met 
procedures waarvoor al een beginseltoestemming is afgegeven. 
 
Ik heb inmiddels gesprekken gehad met de Raad voor de Kinderbescherming, Kan mijn 
procedure nog doorgang vinden? 
Uw procedure wordt opgeschort. De Minister heeft besloten om alleen nog verder te gaan met 
procedures waarvoor al een beginseltoestemming is afgegeven. 
 
Ik heb het gezinsonderzoek doorlopen, maar ben in afwachting van de rapportage. Kan 
mijn procedure nog doorlopen? 
Uw procedure wordt opgeschort. De Minister heeft besloten om alleen nog verder te gaan met 
procedures waarvoor al een beginseltoestemming is afgegeven. 
 
 
Aspirant-adoptiefouders met beginseltoestemming 
 
Ik ben in het bezit van een beginseltoestemming. Kan ik mijn procedure afronden? 
Als u al in het bezit bent van een beginseltoestemming, wordt u in de gelegenheid gesteld uw 
procedure af te ronden. 
 
Ik moest nog doorgeven aan welke vergunninghouder mijn gezinsrapport toegestuurd 
moet worden. Kan dat nog? 
Ja, als u een beginseltoestemming heeft, kunt u dat doorgeven aan de Centrale autoriteit. Uw 
gezinsrapport wordt dan doorgestuurd naar de vergunninghouder van uw keuze.  
 
Loopt mijn procedure nu gevaar en zijn landen van herkomst nog bereid mee te werken 
aan de procedures.  
U kunt erop vertrouwen dat landen van herkomst zorgvuldig geïnformeerd worden en waar nodig 
de gesprekken hierover zullen aan gaan. Het is niet te voorspellen welke internationale reacties 
zullen volgen op dit besluit. 
 
Mijn beginseltoestemming verloopt binnenkort Kan ik deze nog wel verlengen? 
Ja u kunt uw beginseltoestemming nog verlengen. Conform de reguliere procedure. 
 
Wie is er straks verantwoordelijk voor het versturen van de progress rapportages 
Vergunninghouders blijven verantwoordelijk voor de verzending van de progress rapportages. 
Mocht dit wijzigen, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.  
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Waar wordt het adoptiedossier opgeslagen? 
Het adoptiedossier wordt vooralsnog opgeslagen bij de vergunninghouder.  
 
 


