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De Minister voor Rechtsbescherming  

  

Kamerbrief over actuele ontwikkelingen interlandelijke 

adoptie en binnenlandse afstand en adoptie 
 

 
  

 

1.     Aanleiding 

Op 11 april jl. is de Tweede Kamer (TK) geïnformeerd over het kabinetsbesluit 

inzake interlandelijk adoptie. Het kabinet heeft besloten interlandelijke adoptie 

vooralsnog een mogelijkheid te laten zijn voor kinderen die in hun land van 

herkomst op dit moment niet veilig (kunnen) worden opgevangen. Om het risico 

op misstanden te verkleinen, wordt het adoptiesysteem sterker gereguleerd. Het 

uiteindelijke doel is dat landen zelf voorzien in veilige opvang voor hun kinderen, 

nu interlandelijk adoptie niet wordt gezien als het meest duurzame instrument. 

Voor sommige landen is nog een weg te gaan, waarbij zij worden ondersteund.  

 

Op 16 juni 2022 heeft u met de TK gesproken over het kabinetsbesluit. Vanuit de 

TK is er steun voor dit besluit. Tegelijkertijd heeft de TK vragen gesteld over – een 

aantal onderdelen van – het nieuwe interlandelijke adoptiesysteem en zijn er door 

u toezeggingen gedaan. Ook ontwikkelingen ten aanzien van het expertisecentrum 

interlandelijke adoptie en binnenlandse afstand en adoptie zijn aan de orde 

gekomen. Met bijgaande Kamerbrief wordt de TK geïnformeerd over de gedane 

toezeggingen en actuele ontwikkelingen. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt gevraagd om: 

- Kennis te nemen van de landenbeoordeling in het kader van interlandelijke 

adoptie die de Centrale autoriteit heeft uitgevoerd op grond van de door u 

vastgestelde criteria op basis van het advies van de RSJ; 

- In te stemmen met het uitvoeren van twee projecten die zijn gericht op 

toegankelijkheid van dossiers en een steun- en ontwikkelcentrum in het 

kader van binnenlandse afstand en adoptie; 

- In te stemmen met verzending van bijgevoegde bredere Kamerbrief over 

actuele ontwikkelingen op het terrein van interlandelijke adoptie en 

binnenlandse afstand en adoptie (op woensdag 2 november 2022). 

 

3.     Kernpunten 

In bijgevoegde Kamerbrief wordt de TK (nader) geïnformeerd over actuele 

ontwikkelingen op het gebied van interlandelijke adoptie en binnenlandse afstand 

en adoptie. Hiermee wordt ook opvolging gegeven aan gedane toezeggingen tijdens 

het Commissiedebat adoptie van 16 juni 2022. U heeft een eerder concept van deze 

Kamerbrief reeds gezien. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn 
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gearceerd. In deze beslisnota wordt ingegaan op de voornaamste ontwikkelingen 

die uw bijzondere aandacht vragen.  

 

Interlandelijke adoptie 

De afgelopen periode zijn flinke stappen gezet in de transformatie van het 

interlandelijk adoptiesysteem, met name ten aanzien van de vorming van de 

centrale bemiddelingsorganisatie en de selectie van de landen van herkomst. 

 

I. De vorming van de centrale bemiddelingsorganisatie: de vier huidige 

vergunninghouders zullen plaatsmaken voor één stichting met hierop 

versterkt gezag van de overheid. Er heeft een zorgvuldige 

selectieprocedure plaatsgevonden, op grond waarvan de stichting 

Wereldkinderen als sterkste partij is geselecteerd. Nadat beide hiervoor 

geïnteresseerde partijen op 31 oktober 2022 geïnformeerd zijn over de 

uitslag van de uitkomst, zal worden gestart met de opbouw van de centrale 

bemiddelingsorganisatie. 

II. De heroverweging van een aantal adoptierelaties met herkomstlanden: op 

basis van de door u vastgestelde criteria voor een landenselectie heeft de 

Centrale autoriteit de herkomstlanden waarmee een actieve adoptierelatie 

bestaat, beoordeeld. De adoptierelatie met zes herkomstlanden wordt 

voortgezet, met twee landen wordt de adoptierelatie opgeschort, en de 

adoptierelatie met acht landen wordt afgebouwd (o.a. China en de VS). 

 

Binnenlandse afstand en adoptie 

III. Projecten voor belanghebbenden: samen met belanghebbenden (ouders, 

kinderen en adoptiefouders) is een aantal activiteiten geïnventariseerd om 

de ondersteuning van belanghebbenden en de toegankelijkheid, 

transparantie en behoud van afstand- en adoptiedossiers te verbeteren. 

 

4.     Toelichting* 

1. Centrale bemiddelingsorganisatie interlandelijke adoptie 

Dinsdag 18 oktober 2022 is de selectieprocedure voor de keuze van een partij die 

de centrale bemiddelingsorganisatie (CBO) voor interlandelijke adoptie gaat 

vormen afgerond. U bent voorafgaand en tijdens de DGSenB staf van 5 oktober 

2022 geïnformeerd over het procesmatige verloop van deze procedure. 

  

Na een openbare uitnodiging in de Staatscourant op 15 juli 2022 gaven twee 

partijen aan interesse te hebben in het vormen van de CBO, waaronder de stichting 

Wereldkinderen. Hun voorstellen zijn zorgvuldig beoordeeld door een team 

geformeerd vanuit het ministerie. Hiervoor is op basis van het programma van eisen 

een wegingskader opgesteld, dat vooraf ook is gedeeld met de partijen.  

 

Het voorstel van stichting Wereldkinderen heeft in de beoordeling de hoogste 

waardering gekregen. Dit voorstel geeft op een goede wijze invulling aan de 

gestelde strengere eisen aan de bemiddelende organisatie, waarmee naar 

verwachting de beoogde kwaliteitsslag en – waarborgen in de bemiddeling kunnen 

worden gerealiseerd.  

 

Bij nota van 20 oktober jl. bent u geïnformeerd over deze uitkomst van de 

procedure. U heeft ingestemd met het daarbij gegeven advies vanuit het 
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beoordelingsteam om de stichting Wereldkinderen te selecteren voor de vorming 

van de CBO. De eindverslagen, waarin de beoordeling van beide voorstellen 

uitvoerig is beschreven, waren als bijlagen bij betreffende nota gevoegd.  

 

Ook heeft u ingestemd met het informeren van beide partijen middels de 

eindverslagen en een gesprek op maandag 31 oktober 2022. Het delen van de 

uitkomst vindt daarmee twee dagen voor verzending van de Kamerbrief plaats. Dit 

geeft beide partijen de ruimte om zich te verhouden tot deze uitkomst. Dit ziet dan 

bijvoorbeeld op het informeren van hun medewerkers. Aan beide partijen zal 

worden gevraagd om tot het moment van verzending van de bredere Kamerbrief 

op 2 november 2022 de uitkomst vertrouwelijk te behandelen.  

 

2. Landenanalyse in het kader van interlandelijke adoptie 

Aan de adoptierelaties worden hogere eisen gesteld ten behoeve van de kwaliteit, 

betrouwbaarheid en transparantie van de procedures. Hiervoor is door de Centrale 

autoriteit een landenanalyse opgesteld, die op 11 april 2022 aan de TK is gezonden. 

De Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft op 29 

september 2022 op uw verzoek geadviseerd over de criteria en bronnen die de 

Centrale autoriteit daarbij heeft gebruikt. Naar aanleiding van de drie 

aanbevelingen en de overwegingen die de RSJ in zijn advies heeft opgenomen zijn 

de criteria aangepast en vervolgens door u vastgesteld, bij nota van 3 oktober 

2022. Deze nota is tijdens de DGSenB-staf van 5 oktober 2022 met u besproken. 

Op grond van de vastgestelde criteria heeft de Centrale autoriteit de landen van 

herkomst beoordeeld waarmee een actieve adoptierelatie bestaat.  

 

De Centrale autoriteit heeft de beoordeling zo objectiveerbaar als mogelijk 

uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat een dergelijke beoordeling niet zwart-wit is. De 

uiteindelijke beoordeling kent niet de vorm van een afvinklijst, maar blijft een som 

van factoren (onder andere ervaringen, aantallen, kwetsbaarheden) die aan de 

hand van de door u vastgestelde criteria zorgvuldig zijn gewogen. Een grondige 

weging van de informatie heeft de Centrale autoriteit tot het volgende besluit 

gebracht: 

 

I De adoptierelatie met zes herkomstlanden/gebieden wordt voortgezet: de 

Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. 

II De adoptierelatie met twee landen wordt opgeschort, totdat tijdens een 

werkbezoek nadere informatie is ingewonnen: Bulgarije en Portugal. De Centrale 

autoriteit zal in het eerste kwartaal van 2023 besluiten over deze adoptierelaties.  

III De adoptierelatie met acht landen wordt afgebouwd: Verenigde Staten, China, 

Slowakije, Tsjechië, Peru, Columbia, Burkina Faso en Haïti. 

Afbouwen betekent dat er geen nieuwe dossiers meer naar deze landen zullen 

worden gestuurd, terwijl er nog wel naar wordt gestreefd de reeds in de landen 

liggende dossiers door te laten lopen.1 De reden om af te bouwen is verschillend en 

blijkt uit de integrale landenanalyse, die als bijlage zal worden meegezonden. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat de analyse niets zegt over landen van 

herkomst in zijn algemeenheid en het niet betekent dat er in het kader van 

                                                
1 Voor Haïti ligt dit anders. Bij de eerdere opschorting van de adoptierelatie met Haïti is in 
verband met de politieke en veiligheidssituatie aldaar besloten alleen die dossiers af te 
ronden waar reeds toestemming voor de opneming van een specifiek kind is gegeven. 
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interlandelijke adoptie misstanden zijn geconstateerd of worden vermoed. 

Overigens blijft de mogelijkheid voor adoptie voor paren van gelijk geslacht, 

ondanks het afbouwen van o.a. de Verenigde Staten als herkomstland, 

voortbestaan. 

 

De keuze voor de manier waarop herkomstlanden worden geïnformeerd is ambtelijk 

afgestemd met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Minister van 

Buitenlandse Zaken is geïnformeerd over de landenanalyse, de keuze voor landen 

en de onderbouwing van de beoordeling vanwege mogelijke diplomatieke 

gevoeligheden.  

 

Advies: u wordt gevraagd om kennis te nemen van het besluit van de Centrale 

autoriteit. 

 

3. Twee projecten inzake binnenlandse afstand en adoptie 

De afgelopen periode is intensief contact geweest met belanghebbenden (ouders, 

kinderen en adoptiefouders) over de toekomst. Hoewel niet kan worden 

vooruitgelopen op het Commissie Onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie 

in de periode 1956-1984 is samen met belanghebbenden een aantal activiteiten 

geïnventariseerd dat al kan worden opgepakt, te weten: 

- Het verbeteren van de toegankelijkheid, transparantie en behoud van 

afstand- en adoptiedossiers. 

- Het inrichten van een steun- en ontwikkelcentrum. Via dit centrum kunnen 

belanghebbenden worden ondersteund bij zoektochten naar hun 

achtergrond en identiteit en kunnen psychosociale ondersteuning en 

juridisch advies aan belanghebbenden worden versterkt. 

 

Het streven daarbij is om deze activiteiten voor 2023 te starten en via een 

interactief en inclusief proces uit te voeren. 

 

Advies: u wordt geadviseerd om in te stemmen met het projectmatig uitvoeren van 

beide activiteiten.  

 

4.1 Politieke context 

Interlandelijke adoptie heeft de aandacht van media en politiek. Onlangs was er 

berichtgeving over het cassatieberoep in een juridische procedure in verband met 

een onrechtmatige adoptie uit Sri-Lanka in 1992. Daarnaast was er berichtgeving 

over interlandelijk geadopteerden die waren herenigd met een verkeerde familie 

via het tv-programma Spoorloos en de betrokkenheid van een contact in Colombia.  

 

Vanuit de TK is er voldoende steun voor het kabinetsbesluit over de toekomst van 

interlandelijke adoptie. Tijdens het Commissiedebat adoptie van 16 juni 2022 zijn 

meerdere vragen gesteld over de landenselectie. U heeft toegezegd de TK te 

informeren over de criteria die worden gebruikt bij de landenselectie. In het kader 

van het Tweeminutendebat dat hierop volgde, is een motie van het lid Van Nispen 

(SP-fractie) aangenomen. Hierin is opgenomen dat de uitkomst van de 

landenselectie leidend zou moeten zijn bij de toekomst van interlandelijke adoptie. 

Het besluit van de Centrale autoriteit over met welke herkomstlanden de 

adoptierelaties zal worden voortgezet of afgebouwd ligt gevoelig bij betrokkenen 

en zal naar verwachting stof doen opwaaien. Dit geldt ook voor de keuze voor de 
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partij die de centrale bemiddelingsorganisatie mag gaan vormen. Deze partij is op 

dit moment en was ook in het verleden actief als bemiddelaar. De verwachting is 

dat hierover onder betrokkenen de meningen verdeeld zullen zijn. Relevant in dit 

verband is dat het voorstel van de stichting Wereldkinderen is om hiervoor een 

nieuwe stichting in het leven te roepen met een externe kwartiermaker. Het is te 

verwachten dat de TK met u zal willen spreken over – onderdelen van – de brief. 

 

4.2 Financiële overwegingen 

Interlandelijke adoptie 

De centrale bemiddelingsorganisatie voor interlandelijke adoptie betreft één 

stichting met daarop versterkt gezag van de overheid. De kosten die deze stichting 

maakt voor de bemiddeling zullen in de basis worden gefinancierd uit bijdragen van 

aspirant-adoptiefouders. De transitiekosten en, indien nodig, andere incidentele 

bijdragen om de continuïteit van de centrale bemiddelingsorganisatie onafhankelijk 

te laten zijn van het aantal interlandelijke adopties komt voor rekening van de 

Rijksoverheid.  

 

Ten aanzien van het besluit over de landenselectie geldt dat dit naar verwachting 

budgettair neutraal zal zijn. Bij de landen waarmee de adoptierelatie zal aflopen, 

zal worden gewerkt aan de afbouw. Daarnaast zullen investeringen die niet meer 

voor die relaties zullen worden aangewend, worden benut voor het intensiveren van 

de samenwerking met landen waarmee de adoptierelatie nog wordt voortgezet. Een 

concreet voorbeeld is dat de Centrale autoriteit op termijn geen werkbezoeken 

meer brengt aan landen waarmee de adoptierelatie is afgebouwd en juist vaker 

werkbezoeken zal brengen aan landen van herkomst waarmee de adoptierelatie 

nog zal worden voortgezet.  

 

In zijn algemeenheid kan nog worden opgemerkt dat de transitiekosten steeds 

beter in beeld komen naarmate de stappen richting het nieuwe interlandelijke 

adoptiesysteem duidelijker worden. Op basis van nu beschikbare informatie 

bedragen deze kosten naar verwachting een paar miljoen euro. Behoudens deze 

incidentele kosten, zullen de kosten van het nieuwe adoptiesysteem vergelijkbaar 

zijn met die van het huidige systeem.2 De incidentele kosten worden opgevangen 

binnen de begroting van JenV. 

 

Binnenlandse afstand en adoptie 

De kosten voor het onderzoek Commissie Onderzoek naar binnenlandse afstand en 

adoptie in de periode 1956-1984 zijn reeds begroot door JenV. Dit geldt ook voor 

de kosten voor het opstarten van de projecten gericht op het verbeteren van de 

toegankelijkheid, transparantie en behoud van afstand- en adoptiedossiers en het 

ontwerp van een steun- en ontwikkelcentrum. Wel dient er nog dekking te worden 

gevonden voor de structurele kosten voor het steun- en ontwikkelcentrum. De 

omvang van deze structurele kosten kan op dit moment nog niet worden 

vastgesteld. 

 

  

                                                
2 De kosten voor het huidige systeem bedragen ongeveer 7 miljoen euro, waarvan ruim 3 
miljoen euro wordt bekostigd door het Rijk. Een verder teruglopend aantal interlandelijke 
adopties kan de bijdrage per adoptieprocedure mogelijk doen toenemen. 
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4.3 Juridische overwegingen 

Interlandelijk adoptie 

De partij die niet is geselecteerd voor de vorming van de centrale 

bemiddelingsorganisatie kan binnen een termijn van 20 dagen de uitkomst van de 

selectieprocedure aan de rechter voorleggen (in de vorm van: kort geding). Dit 

heeft in beginsel geen opschortende werking ten aanzien van de (verdere) opbouw 

van de centrale organisatie en de gesprekken hierover met de stichting 

Wereldkinderen.  

 

Verder wordt er gewerkt aan een nieuw wetsvoorstel waarin verschillende 

elementen van het nieuwe interlandelijke adoptiesysteem wettelijk worden 

verankerd. Het streven is om medio 2023 een wetsvoorstel in consultatie te 

brengen en vervolgens om advisering door de Afdeling advisering van de Raad van 

State te vragen. De inzet is erop gericht om in de eerste helft van 2024 een 

wetsvoorstel inzake interlandelijke adoptie in te dienen bij de TK. 

 

Binnenlandse afstand en adoptie 

Bij het verbeteren van de toegankelijkheid, transparantie en behoud van afstand- 

en adoptiedossiers dient nog te worden uitgezocht of de dossiers die bij private 

instellingen zijn opgeslagen, vallen onder de reikwijdte van de nationale archiefwet 

en of deze dossiers bij het Nationaal Archief kunnen worden ondergebracht. 

 

4.4 Krachtenveld 

Interlandelijke adoptie 

De betrokkenheid van stakeholders bij interlandelijke adoptie is groot. De opinie 

over hoe het beste te handelen loopt (vaak) uiteen. Bij veel betrokkenen is er ook 

sprake van pijn, frustratie en wantrouwen richting de overheid en richting 

organisaties die in het verleden betrokken waren bij interlandelijke adoptie 

vanwege de misstanden in het verleden. Conform het verzoek van de TK om in 

gesprek te zijn met zowel voor- als tegenstanders worden de verschillende 

opvattingen gehoord en ook afgewogen bij het maken van keuzes. Waarbij het 

inherent aan een keuze is dat niet eenieder in eenzelfde mate tegemoet kan worden 

gekomen. Dit houdt in dat keuzes bij interlandelijke adoptie gevoelig liggen. 

 

Naast het contact dat u zelf heeft gehad met belanghebbenden, worden er 

reflectiemomenten georganiseerd vanuit het ministerie. Tijdens deze 

reflectiemomenten wordt gesproken over de transformatie naar het nieuwe 

interlandelijke adoptiesysteem. Voor interlandelijk geadopteerden en andere 

belanghebbenden is er de ruimte om vragen te stellen en adviezen te geven. Deze 

vragen en adviezen, die ook kritisch en scherp zijn, zijn behulpzaam en worden 

betrokken bij de nadere uitwerking. Een voorbeeld is het voortaan bevragen van 

de belangenorganisaties interlandelijke adoptie ter voorbereiding van 

werkbezoeken aan de herkomstlanden. Op deze wijze kan er actief worden ingezet 

op het benutten van informele contacten, zoals ngo’s, naast de formele contacten. 

 

Binnenlandse afstand en adoptie 

Er lijkt algemeen draagvlak voor de projecten gericht op het verbeteren van de 

toegankelijkheid, transparantie en behoud van de afstand- en adoptiedossiers en 

het ontwikkelen van een steun- en ontwikkelcentrum voor de belanghebbenden. 
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4.5 Strategie, uitvoering en implementatie 

De transformatie naar het nieuwe interlandelijke adoptiesysteem gaat een nieuwe 

fase in.  

 

Nadat de uitkomst op 31 oktober 2022 met beide geïnteresseerde partijen is 

gedeeld, zal in overleg met stichting Wereldkinderen worden gestart met de 

opbouw van de centrale bemiddelingsorganisatie. Deze opbouw loopt als het ware 

parallel aan de afbouw bij de bestaande vergunninghouders. Met de huidige 

vergunninghouders wordt overlegd om dit proces zorgvuldig en tegelijkertijd 

spoedig te doorlopen. Het adviesbureau Andersson Elffers Felix is gevraagd om in 

deze transitiefase een adviserende rol te vervullen. Naar verwachting kunnen de 

eerste aspirant-adoptiefouders voor het einde van 2023 bij deze nieuwe organisatie 

terecht. 

 

Met de landen van herkomst waarvan de Centrale autoriteit heeft besloten dat de 

adoptierelatie nog wordt voortgezet wordt de samenwerking geïntensiveerd. Zo kan 

een nog beter zicht op de procedures worden verkregen. Om tot een steviger 

samenwerking te komen, zullen er frequenter werkbezoeken plaatsvinden. Naast 

de intensivering van de samenwerkingsrelatie is ook gekeken naar de wijze waarop 

landen kunnen worden ondersteund bij het toepassen van het 

subsidiariteitsbeginsel en hun jeugdbescherming. In samenspraak met 

Buitenlandse Zaken is het VN-Kinderrechtencomité benaderd. Concreet is 

voorgelegd wat de mogelijkheden zijn hieraan gerichter aandacht te besteden. 

Daarnaast heeft het Permanent Bureau een voorstel gedaan om een Technical 

Assistance Program uit te voeren dat gericht is op een adequate uitvoering van het 

Haags Adoptieverdrag, in het bijzonder het subsidiariteitsbeginsel. Hiervoor levert 

Nederland een financiële bijdrage aan het Permanent Bureau van de Haagse 

Conferentie via het afsluiten van een Memorandum of Understanding (MoU). De 

verwachting is dat het MoU begin december 2022 kan worden getekend. 

 

Nu duidelijk is met welke landen de adoptierelaties worden voortgezet, wordt 

gestart met het daadwerkelijk inplannen van informatie- en 

voorlichtingsbijeenkomsten door Fiom en het hervatten van gezinsonderzoeken 

door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). In meerdere ketensessies die 

hebben plaatsgevonden, is gesproken over welke aanpassingen op het gebied van 

de voorlichting en screening zouden kunnen of moeten worden aangebracht. Met 

het oog op het belang van het kind komt er bijvoorbeeld bij de voorlichting meer 

aandacht voor trauma bij interlandelijke geadopteerden. Aspirant-adoptiefouders 

die bij Fiom en/of de RvdK bekend zijn, ontvangen binnenkort een brief met 

informatie aangaande het her- of opstarten van hun voorlichting of screening. 

 

4.6 Communicatie 

Verzending van de Kamerbrief die bij deze beslisnota hoort, is voorzien op 

woensdag 2 november 2022.3 Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is er bij nader 

inzien voor gekozen om de brief niet voor het herfstreces aan de TK te versturen. 

De eerder aangegeven verzenddatum van 2 november biedt de ruimte voor een 

                                                
3 Gelijktijdig aan verzending van de Kamerbrief zal de RSJ haar advisering over de 
voorgelegde criteria en bronnen die de Centrale autoriteit had gebruikt bij de landenanalyse 
openbaar maken.  
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zorgvuldige communicatie met de betrokkenen, alvorens zij worden geacht vragen 

van bijvoorbeeld aspirant-adoptiefouders te beantwoorden naar aanleiding van de 

Kamerbrief. De communicatie richting betrokkenen ziet er (ongeveer) als volgt uit. 

- Fiom en de RvdK zijn reeds geïnformeerd over de uitkomsten van de 

landenselectie, zodat zij hun werkzaamheden hierop kunnen aanpassen. 

- Op maandag 31 oktober 2022 wordt aan de geïnteresseerde partijen voor 

vorming van de CBO de uitkomst van de selectieprocedure bekend 

gemaakt.  

- Op dinsdagochtend 1 november 2022 worden de huidige 

vergunninghouders geïnformeerd over de landenselectie.  

- Met BZ, VWS en OCW heeft reeds afstemming plaatsgevonden. De andere 

betrokken departementen (AZ, Fin en BZK) worden geïnformeerd voor 

verzending van de brief. 

- Op woensdag 2 november 2022 wordt de Kamerbrief plus bijlagen en 

beslisnota aan de TK gezonden. Ook worden er brieven gezonden aan de 

herkomstlanden naar aanleiding van de landenanalyse. Aan de aspirant-

adoptiefouders die bekend zijn bij Fiom/RvdK wordt een brief verzonden 

met informatie in relatie tot hun adoptieprocedure. Verder ontvangen de 

belangenorganisaties een afschrift van de Kamerbrief per mail, worden er 

QA’s op een website geplaatst en houden instanties er rekening mee dat 

vaker zal worden gebeld door aspirant-adoptiefouders met vragen. 

 

Ter voorbereiding van de verzending van de Kamerbrief op 2 november 2022 zal 

eveneens een woordvoeringslijn worden voorbereid. Deze woordvoeringslijn zal 

(onder andere) met BZ worden afgestemd.  

 

4.7 Ontwikkelingen hiervoor 

U hebt eerder besloten over de toekomst van interlandelijke adoptie, de 

bestuurlijke inbedding van het expertisecentrum alsook het afbreken van eerder 

onderzoek naar het verleden inzake binnenlandse afstand en adoptie en het 

instellen van een nieuwe commissie onder leiding van prof. dr. De Winter. De TK is 

over uw besluitvorming geïnformeerd bij brieven van 11 april 2022 en 10 juni 2022. 

Hierover heeft u met de TK gesproken tijdens het Commissiedebat van 16 juni jl.  

 

Onlangs heeft u bij separate nota’s van 23 september 2022, 3 oktober 2022 dan 

wel 20 oktober 2022 ingestemd met: de uitgewerkte subsidieregeling voor 

belangenorganisaties voor interlandelijke adoptie, de naar aanleiding van het RSJ-

advies gewijzigde criteria voor de landenbeoordeling respectievelijk het selecteren 

van stichting Wereldkinderen als de partij die de CBO voor interlandelijke adoptie 

gaat vormen. Deze besluitvorming is opgenomen in bijgaande Kamerbrief. 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

           

 5.1 Toelichting 

- De specifieke inbreng van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake – 

de communicatie richting – de landen van herkomst wordt niet openbaar 

gemaakt. Wegens mogelijke diplomatieke gevoeligheden leent deze 

inbreng zich niet voor openbaarmaking. Daarbij geeft deze informatie 

inzicht in de communicatie richting een aantal herkomstlanden, terwijl zij 

mogelijk de brief die aan hen is verzonden nog niet hebben kunnen lezen.  
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