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Effectieve internationale Kinderbescherming door adoptie 

 

Op 2 oktober a.s. ontvangt Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie een advies uit handen 

van de Vergunninghouders Adoptie met als thema het toekomstbestendig maken van het 

Nederlandse adoptiewerkveld. Het rapport heeft de naam “de adoptieketen in 2020” en bevat twaalf 

samenhangende adviezen op het gebied van (internationale) kinderbescherming, samenwerking 

binnen de adoptieketen, screening en beoordeling van aspirant adoptieouders en randvoorwaarden in 

het adoptieproces.  

 

Met het advies geven de Vergunninghouders een belangrijke voorzet om adoptie terug te brengen 

naar de kernwaarde: een bijzonder effectieve internationale kinderbeschermingsmaatregel. Het is een 

beschermende maatregel die niet is uit te voeren zonder voldoende adoptieouders. In het advies 

worden verbeterpunten en uitdagingen benoemd voor de komende jaren in het proces rond 

interlandelijke adoptie. Doel is om in gezamenlijk partnerschap met de partner organisaties die een rol 

in het adoptie proces spelen, de huidige inrichting van het adoptiewerkveld aan te passen dan wel 

accenten daarin te verleggen. Met het oog op de toekomst en in het belang van het adoptiekind. 

 

Achtergrond 

Internationale adoptie is een Kinderbeschermingsmaatregel. Kinderen voor wie in eigen land geen 

permanente oplossing beschikbaar is om in familieverband op te groeien, kunnen internationaal 

worden geadopteerd. Verschillende Verdragen beschermen de belangen van deze kinderen, 

waaronder het Haags Adoptieverdrag en het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind.  

Op basis van deze Verdragen wordt de adoptiebemiddeling in Nederland uitgevoerd door zes 

organisaties – Vergunninghouders – die hiervoor door de overheid zijn aangewezen. In het werkveld 

zijn meer partijen werkzaam. Belangrijkste Ketenpartners zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 

de Raad voor de Kinderbescherming en de Stichting Adoptievoorzieningen. 

 

Op verzoek van de Staatssecretaris is het advies door de Vergunninghouders voorbereid. Om tot dit 

advies te kunnen komen werd in maart 2014 door de Vergunninghouders Adoptie een werkconferentie 

georganiseerd waarbij alle stakeholders uit het werkveld aanwezig waren: volwassen geadopteerden, 

bemiddelende organisaties, hulpverleningsorganisaties, wetenschappers, kinderbescherming, 

overheden en voorlichting. De opbrengsten van de werkconferentie zijn samengevat in bouwstenen 

die de basis hebben gevormd voor het advies.  

 

Bij adoptie zijn hoge kosten gemoeid, deze worden veroorzaakt door – noodzakelijke – regelgeving. 

De Vergunninghouders adoptie zien echter in de toenemende regeldruk en de gelijktijdige afschaffing 

van de financiële tegemoetkoming voor adoptie een belangrijke oorzaak voor de afname van het 
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aantal beschikbare adoptieouders. In 2013 bereikte het aantal geadopteerde kinderen in Nederland 

het historische dieptepunt van 400. Met dit aantal komt het doel van adoptie in gevaar: het 

beschermen van kinderen in nood door middel van adoptie. De Vergunninghouders roepen op om het 

kind weer centraal te stellen in adoptie, de regeldruk te verminderen en de samenwerking te 

verbeteren waardoor verdere kostenstijging kan worden voorkomen. Op deze wijze kan adoptie weer 

worden ingezet als middel waarvoor het bedoeld is: een internationale maatregel om kinderen in nood 

te beschermen en een permanente juridische band met ouders te bieden. 

 

EINDE PERSBERICHT 

 

Namens de Vergunninghouders adoptie – Vereniging Wereldkinderen, Stichting Meiling, Stichting 

Afrika, Stichting Kind en Toekomst, Nederlandse Adoptie Stichting en Stichting A New Way – kunt u 

voor meer informatie over het advies contact opnemen met de volgende contactpersonen: 

 Drs. Sanne Buursink, directeur/bestuurder van A New Way (ANW), mail sanne@anewway.nl 

web http://anewway.nl/  

 Macky Hupkes, Bsc, directeur internationale zaken en communicatie van de Nederlandse 

Adoptie Stichting (NAS), directie@nederlandseadoptiestichting.nl web 

www.nederlandseadoptiestichting.nl  

 

Voor meer  en actuele informatie over adoptie kunt u contact opnemen met de volgende 

stakeholders uit het werkveld die actueel geïnformeerd zijn over adoptie en die ook aanwezig waren 

op de werkconferentie “Adoptie in 2020” die in maart 2014 door de gezamenlijke Vergunninghouders 

werd georganiseerd: 

 Professor Femmie Juffer, Professor of adoption studies, Universiteit Leiden, Faculteit der 

Sociale Wetenschappen, Algemene en Gezinspedagogiek, mail juffer@fsw.leidenuniv.nl web 

http://www.socialsciences.leiden.edu/educationandchildstudies/childandfamilystudies/organisation

/staffcfs/juffer.html  

 Ir. Jurrijn Tack, voorzitter van het SIG, Stichting Interlandelijk Geadopteerden een 

samenwerkingsverband voor volwassen geadopteerden met als doel ontmoeten, informeren en 

belangen behartigen, jt@geadopteerd.info web http://www.geadopteerd.info/  

 Drs. Gera Ter Meulen, coördinator van het ADOC (Adoptie Driehoek Onderzoeks Centrum), mail 

meulengter@fsw.leidenuniv.nl web www.adoptionresearch.nl  
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