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NEDERLANDS BUREAU VOOR INTERLANDELIJKE ADOPTIE ENJEUGDWELZIJN

Nieuwe Schoolstraat 28

\s Gravenhage Aan de heer staatssekretaris van

Telefoon 070 Justitie,

Doss. A Y 4 Plein 2b,

39 Str. 975
| | +s-GRAVENHAGE. ,

we DS]
/3 86

Uw ref.: Onze ref.: 's Gravenhage, 24 september 1975.

Geachte heer, ,

In mei jongstleden is door de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP),

de Vereniging Wereldkinderen (WK) en de Stichting voor Interlandelijke Adoptie

(SIA) de "Stichting Nederlands Bureau voor Interlandelijke Adoptie en Jeugd-

welzijn" opgericht.

Deze oprichting kwam voort uit een initiatief van uw voorganger, die, na een

orienterende bespreking, de drie genoemde organisaties uitnodigde tot een ge-

zamenlijk onder ogen zien van de mogelijkheden tot samenwerking op het terrein

van de adoptiebemiddeling van buitenlandse kinderen.

De besprekingen, onder leiding van het hoofd en een van de medewerkers van de

Direktie Kinderbescherming, leidden tot het verheugende resultaat, dat de drie

organisaties afspraken, de door hen uitgeoefende aktiviteiten met betrekking

tot adoptiebemiddeling over te dragen aan een gezamenlijk op te richten stich-

ting. “a
Van deze stichting voegen wij een eksemplaar van de statuten bij, alsmede een

overzicht van de bestuurssamenstelling (bijlagen 1 en 2). De stichting zal haar

uitvoerende aktiviteiten op 1 oktober a.s. aanvangen.

Alle bij de buro's van de SIA en WK in dienst zijnde funktionarissen (NVP heeft

geen betaalde krachten in dienst) zullen dan overgaan naar het buro van de

nieuwe stichting. Dit zal gevestigd zijn in Den Haag, Nieuwe Schoolstraat 28

(het huidige SIA-adres). Dit pand wordt gehuurd, rechtstreeks van een parti-

kuliere eigenaar.
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Het bestuur heeft besprekingen gevoerd met enkele andere groeperingen (BANND,

Libanon-groepen), die zich met adoptiebemiddeling van buitenlandse kinderen

bezig houden. Verwacht mag worden, dat deze naar aanleiding daarvan hun akti-

viteiten terzake zullen gaan overdragen aan de stichting.

Tesamen met bovenomschreven introduktie van de stichting leggen wij u bij deze

een verzoek om subsidie voor.

Te dien einde leggen wij hierbij over:

- een overzicht van funktie-omschrijvingen (bijlage 3)

- een overzicht personeelsformatie 1975 (bijlage 4)

- een begroting 1975 (bijlage 5)

. een overzicht personeelsformatie 1976 (bijlage 6)

. een begroting 1976 (bijlage 7).

Enkele algemene toelichtingen bij deze stukken:

1. Dat er een aantal vakatures wordt opgevoerd heeft als achtergrond: a) dat

WK ten dele en NVP geheel funktioneerden op de inzet van vrijwilligers; deze

arbeid zal nu in het buro geintegreerd worden; b) de buro's van SIA en WK

zijn - ondanks decenorme toename van de bemiddelingen - het laatste jaar

zeer beperkt gehouden met het oog op de financien en op de te verwachten

ontwikkelingen; de daardoor ontstane feitelijk niet meer verantwoorde over-

belasting van ieder van de personeelsleden moet nu op korte.termijn geéli-

mineerd worden.

2. Het voornemen bestaat, een kollektief pensioenkontrakt (P.G.G.M.?) af te

sluiten.

3. De orienteringsbijeenkomsten voor aspirant-adoptiefouders (voorheen genoemd

Informatiebijeenkomsten), waarin uw ministerie reeds subsidieerde, zullen

mMei.v. 1 oktober ass. onder de verantwoordelijkheid van de stichting vallen;
ee

als zodanig zijn de kosten vanaf 1 oktober 1975 opgevoerd op de begroting

van de stichting.

4, De begrotingsopzet gaat er van uit, dat de adoptiefouders a) alle kosten

betalen die direkt verband houden met het kind en de overtocht daarvan,

alsmede b) een bijdrage in het funktioneren van het buro. Genoemde direkte

kosten zullen gemiddeld f 2500,- tot f 3000,- bedragen: kosten tijdelijke

opvang in land van herkomst, medisch onderzoek, formaliteiten-kosten, vlieg-

tocht, omslag in kosten begeleiding. De bijdrage aan het funktioneren van

het buro zal per kind vooralsnog gesteld worden op f 500,-.
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Ten aanzien van deze bijdrage kan opgemerkt worden, dat als er 500 kinderen

bemiddeld worden (de prognose voor 1976), de gezamenlijke ouderbijdrage aan

het funktioneren van het buro dus f 250.000,- zal zijn, zulks zijnde bijna

eenderde van de totale kosten van het buro.

5. Niet opgevoerd op de begroting zijn enkele posten terzake van aanloopkosten.

Globaal gespecificeerd zijn deze:

- overname gehele kantoorinventaris van SIA f 15.000,-

- opbouw centraal registratie-systeem 1.500,-
- rapport funktie-indeling t.b.v. het buro, uitgebracht

door de Raadgevende Afd. Organisatie-Ontwikkeling van

de NRMW 3.800,-
- advertentiekosten nieuw personeel 4.200,-

f 24.500,-

Getracht zal worden, deze kosten te dekken door bijdragen van de drie op-

richtende organisaties, NVP, WK en SIA en zonodig door bijdragen van fondsen,

zoals het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels.

6. Daarnaast brengt de start van het buro een tijdelijke verhoging met zich mee

van enkele van de posten 2 t/m 7, vermeld in bijlage 5. Zoals de zeer nood-

zakelijke installatie van een 10-lijnen telefooninstallatie (de huidige 4

lijnen van de SIA zijn nu al herhaaldelijk overbelast; er zijn zeer veel

klachten over de onbereikbaar-heid van het buro). De kosten daarvan (f 30.000)

willen wij in 10 jaar afschrijven op begrotingspost 2d.

Daarnaast zijn er enkele meerkosten - alleen geldendt.a.v. de start en dus

ten laste komend in 1975 - terzake van aanschaf van enig aanvullend meubi-

lair en kantoorbehoeften, het laten drukken van briefpapier, luchtpostpapier,

etc. betekent een extra-last, de bestuurs-/vergaderkosten zullen relatief

hoger zijn (het bestuur funktioneert al vanaf mei j.1.), alsook de accoun-

tantskosten. Tenslotte zullen enkele kosten t.a.v. de oriénteringsbijeen-

komsten alleen dit jaar nog doorlopen (gespreksleiders) en moet er - n.a.v.

het ontstaan van het buro - een nieuwe informatiebrochure gedrukt worden.

Indien wij er van mogen uitgaan, dat er uwerzijds in principe bereidheid bestaat

tot subsidiering van de stichting, dan zijn er terzake van de wijze van subsi-

diéring uiteraard meerdere mogelijkheden.
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Wij nemen de vrijheid, u te dien aanzien de volgende konstruktie ter overweging

voor te leggen, aan welke konstruktie door het bestuur de voorkeur wordt ge-

geven.

Uitgangspunt voor de subsidiéring zou kunnen zijn een tegemoetkoming van 100%

in de werkelijke personeelslasten van een door u goedgekeurde personeelsformatie

(inkl. sociale lasten en pensioenpremies). Alsmede ten behoeve van de apparaats-

kosten een afkoopsom, gebaseerd op een bepaald percentage (bijvoorbeeld 20%)

van de maximale salariskosten van de goedgekeurde personeelsformatie (ergo in-

klusief de goedgekeurde vakatures met goedgekeurde salarisschalen).

Op het aldus berekende bedrag wordt in mindering gebracht een bedrag, overeen-

komend met x maal f 500,-, waarbij x gelijk is aan het aantal in het betrokken

jaar bemiddelde adoptiefkinderen (voor het laatste kwartaal 1975 geschat op

125 en voor 1976 op 500 kinderen).

Wij hopen dat deze opzet ww instemming zal kunnen verkrijgen. In dat geval zou-

den de subsidiebedragen - zoals door ons op grond van bovenomschreven konstruk-

tie berekend in de bijlagen 4 t/m 7 - neerkomen op voor het laatste kwartaal 1975

f 115.370 en voor geheel 1976 op f 527.600.

Een spoedige beslissing, alsdan mede over de wijze van bevoorschotting, zou door

ons ten zeerste op prijs gesteld worden opdat zo kort mogelijk door ons met ge-

leend geld gewerkt hoeft te worden.

Namens het bestuur,

5.1.2e

5.1.2e

voorzitter.

5.1.2€

penningmeester.
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genaamd: "Stichting Hogar", gevestigd

te Nieuw-Beijerland.

akte d.d. 5 juni 1978.

0018



Heden de vijfde juni

negentienhonderd achtenzeventig verscheen voor mij, 5.1.2e

5.1.2¢ notaris ter standplaats Rotterdam:----------

5.1.2e |bedrijfsleider, geboren te Rot-

terdam op | 5.1.2e | wonen-
de te| 5.1.2€ |e ae ee eeee

De comparant verklaarde bij deze een stichting in het leven te

Artikel] 1$9999SeeSe en eee ee eee meee ees
1. De stichting is genaamd: "Stichting Hogar" .------------------

Zij heeft haar zetel in de gemeente Nieuw-Beijerland.------swmens

2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.--------------

--------------------------- DOEL., ---------—------—-—----------—--

BrtEeL 2g niststerrace errs S ee aligiehaly ai

1. De stichting heeft ten doel het voorzien in de kosten van ver-

zorging en opvoeding van behoeftige minderjarige kinderen uit

een of meer kontaktlanden. -- - ats maenigen son danlis tel settee ina
2. Het bestuur kan besluiten, naast het bij de oprichting be-

staande enige kontaktland Columbia, een of meer andere kontakt-

landen aan te wijzen. ----—-—-—------—---~---__—_

3. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: -—------

a. het verlenen van bemiddeling welke kan leiden tot adoptie

van kinderen, hetzij naar in het kontaktland geldende recht,

hetzij naar Nederlands recht; — --- ----

b. het verstrekken van middelen aan natuurlijke personen en

particuliere instellingen, mits redelijke zekerheid bestaat.

dat de middelen worden aangewend overeenkomstig het in artikel

2 gemelde doel; wee ~ —-—--

c. het geven van informatie met betrekking tot de levensomstan-

digheden van behoeftige kinderen in het kontaktland, de moge-

lijkheden tot adoptie of verzorging op andere wijze; ------—--

en al hetgeen in de rmimste zin daarmede verband houdt. —---—-

a == - VERMOGEN. --

Artikel 3. == —_—---- Sheed page

i Ya ee
—



ROR,
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----

- het door de oprichter tot verwezenlijking van het stichtings

doel bestemde bedrag van eenhonderd gulden in contanten, -----

— subsidies en donaties, opbrengsten van akties, -—-----—--—-

- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of

op enigerlei andere wijze verkrijgt. —-—

2. Nederlanders, die op grond van artikel 2 bemiddeling vragen

welke tot adoptie kan leiden, zijn verplicht de daaraan ver-

bonden kosten en een bijdrage in de algemene kosten van de

stichting te betalen, ook indien de bemiddeling niet het be-

oogde resultaat heeft. ——-----—------------

3. Het verkregen vermogen kan mede dienen ter voorziening in

het lLevensonderhoud van hen, die zich met verzorging en opvoe-

ding van de in lid 1 van artikel 2 bedoelde kinderen bezig

houden. ee aeSee ee ee —-—~

a

Artikel 4.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit

tenminste drie leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een

voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een adop-

tiebemiddelaar. Het bestuur kan besluiten dat twee van de ge-

noemde functies in &6n persoon worden verenigd. De penningmees

ter legt uiterlijk in de maand mei aan het bestuur rekening en

verantwoording af van het door hem in het voorafgaande boek-

jaar gevoerde beheer.

ies hsein anand MRE

Het boekjaar is het kalenderjaar, met dien verstande dat het

eerste boekjaar eindigt op eenendertig december negentienhon-

derd achtenzeventig.-----

Artikel 5. =< -

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, door

verklaring in staat van faillissement, door aanvrage van sur-

s6éance,van betaling, door onder curatelestelling door ontslag

door de rechtbank en door een unaniem besluit van de overige

bestuursleden.-------

0020



Artikel6.—-—=--——= ‘

1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan, zal daarin

door de overblijvende bestuursleden ten spoedigste worden voor-

zien door benoeming van een nieuw bestuurslid, die als zodanig

dezelfde functie zal bekleden als degene in wiens plaats hij

werd benoemd, ---~—--------------- -----------------— --— --

2. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursle-

den omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle

bestuursleden mochten kozen te ontbreken en voorts indien de

overgebleven bestuursleden couden nalaten binnen redelijke ter-

mijn in de vacature(s) te worzien, zal die voorziening ge-

schieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebben-

de of op vordering van het openbaar ministerie. — =

Artikel 7. — csmay Se cy hccrnin nh i le nite Fae

Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten

tot het kopen, vervreemden cf bezwaren van registergoederen,

noch tot het sluiten van cvereenkomsten, waarbij de stichting

zich als borg of hoofdelijk cedeschuldenaar verbindt, zich voor

een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een

schuld van een derde verbinc:. — —--
rite

Artikel 8. —-----—--------—--- -s -

1. De voorzitter en de esecretaris van het bestuur zijn belast

met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij verte-

genwoordigen gezamenlijk de stichting in en tmiten rechte. In

geval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secre-

taris wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter

casu quo de secretaris en ¢én ander lid van het bestuur. Bij

ontstentenis of belet van zowel de voorzitter als de secreta-

ris wordt de stichting vertegenwoordigd door twee andere be-

stuursleden of, indien slechts een ander bestuurslid in func-

tie is, door dit bestuurslid. —--- -a- ee
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2. De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der

stichting geen beloning doch een onkostenvergoeding, welke per

kwartaal wordt uitgekeerd en jaarlijks door het bestuur wordt

vastgesteld. ---------—-~~—--~ — ~~ — ~~. ~~~ —— — +--+ -- - +--+ +=

solaletaeetetaeentaeatetaere! BESTUURSVERGADERINGEN. —--- - ----

Artikel 9. ---~—--------- --—--------—- -- —_--

1, Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene

die hem als zodanig vervangt, ofwel tenminste twee bestuursle-

den dit gewenst acht(en). - ---------

2. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van

het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op, die

door hem en de voorzitter worden ondertekend. Fungeert de se-

cretaris als voorzitter dan geschiedt het notuleren door de

penningmeester. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een

door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen

kopie van de notulen, —--------~---—-----—-- -- ---

5, De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schrif-

telijk gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordi-

gen. -------- --------- -- =

artikel 10. —— ~ ---- ———-— —- -

', Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering be-

sluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat

alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen. -—--------

rf

2, Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden beslui- .

ten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen,. —----—-—-

5. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid

schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is

geoorloofd indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet-

4. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen

ceerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming

plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt

zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke perso-

nen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een

herstemming de stemmen, dan beslist het lot. --—----——-—-—---—-

5. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van

steamen als verworpen beschouwd. ------—-- — —
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Saonibeperapenseieirstiasinst rice Se STATUTENWIJZIGING. ---—- _—-

Artikel 11,iee SS

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit

‘daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen

in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of door

een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn. —---—--

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariéle

|
akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authen-

tiek afschrift van de akte van wijziging alsmede de gewijzigde

| statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtin-

|

E
|

genregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrie-

ken te Rotterdam. -—--- -——

13
--—--- ONTBINDING. — vitae

Artikel 12. ----—- -- sonal

\4. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het

_daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel

11 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot wij-

ziging van de statuten. — _— as sia emis at

2, De stichting wordt bovendien ontbonden: — _—— -——

=— door insolventie nadat zij in staat van faillissement is

verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens

de toestand van de boedel; --

- door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde geval-

len. ------ om
— — om ——

VEREFFENING. — Sah

Artikel 13. - ---

1. De vereffening geschiedt door het bestuur.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien

en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statu-

ten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. -——

4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle

schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal

worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden

bestemd voor een doel hetwelk het doel van de stichting zoveel

sogelijk nabij komt. ------
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seated SLOTBEPALING. ------ -—

Artikel 14. —-—--- unt

In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet

is voorzien, beslist het bestuur. --——— es
See

Tenslotte verklaarde de comparant dat voor de eerste maal tot

bestuurders der stichting worden benoemd: — --—

“oa 5.1.2 | vertegenwoordiger,

geboren te | 5.1.2e

[|_512e|wonende te | 5.1.2e |voorzitter;-----
b. | 5.1.28 | de comparant voornoemd, secretaris;--- —

c. | 5.1.2e | administra |

3% teur, geboren te | 5.1.2e Pita
| 5.1.26 | wonende te | 5.1.2 | penningmees~
tery; en

-------------------------------------- --

d | 5.1.2e | zonder

beroep, geboren te | 5.1.2e |
| 5.1.2e |wonende te | 5.1.2e Poi

adoptiebemiddelaar .<<<<<-—=<—<<-—<=<+== +
|

De comparant is mij, notaris, bekend. _-— ----

|

saarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in

het hoofd dezer akte vermeld. -—- -— - —r

Sa zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de versche-

nen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte

te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan

geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte

voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend. —-

etekend) ¢ 5.1.2 | ean smn enna nee ene n adam = sane

UITGEGEVRAN VOOR

5.1.2e
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5.1.2

b i. 64
<==

MINISTERIE VAN JUSTITIE NOTA

AAN 5.1.2e DATUM 2 juli 1981

NUMMER 816,11.0170

AANT. BIJLAGEN
VAN 5.1.2e

RUBRICERING

ONDERWERP: kamervragen Leerling/Schutte en Nijpels inzake Veldkamp-affaire.

Behoort bij concept van

Hierbij zend ik u de kamervragen Leerling/Schutte en Nijpels

inzake de affaire-pleegkind echtpaar| 5.12e  |waarbij de

oud=-minister van Sociale Zaken, prof. CheG.M.J. Veldkamp is

betrokken,. Ik moge u verzoeken de behandeling ervan over te

nemene

De vragen 5 t/m 7 van de kamerleden Leerling en Schutte liggen

op het terrein van mijn directie. Ik stel voor de Minister en

de Staatssecretaris te adviseren deze vragen als volgt te

beantwoorden.

4"

Vraag 5:

Het kind is op een Columbiaans paspoort per vliegtuig van

Columbia naar Frankrijk gereisd en vandaar via Belgi# en

de zuidgrens Nederland binnengekomen,

Vraag 6:

Vreemdelingen van Columbiaanse nationaliteit hebben voor

toeristisch bezoek aan de landen van de Benelux geen visum

nodig.

Deze vreemdelingen kunnen indien zij in het bezit zijn van een

geldig nationaal paspoort voor toeristisch verblijf in de

Benelux worden toegelaten., Na de grensoverschrijding is gebleken

dat geen toeristisch verblijf voor het kind wérd beoogd,

maar verblijf voor langere duur.

Vraag 7:
J

Neen. -Volledigheidshalve-

Sa

|
Datum van ontvangst

|
Afdoening - verwijzing - dossier

yey] SF 64 [fp] sia s0

3 /7- gl
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Volledigheidshalve zij opgemerkt dat het betrokken kind op grond

van de vreemdelingenwetgeving niet illegaal Nederland is binnen-

gereisd. Thans is echter wel het verblijf in Nederland onrecht-

matig nu bekend is met welk oogmerk verblijf wordt beoogd.

Inmiddels is van het hoofd van de plaatselijke politie een voor—

stel ontvangen omtrent een beslissing op het verzoek om een

vergunning tot verblijf dat op 14 april 1981 door de pleegouders

is ingediend. Op het verzoek zal eerst worden beslist als

de onderhavige zaak op uw Directie is afgerond.

Indien u nog nadere informatie wenst omtrent het vreemdelingen-

aspect kunt u contact opnemen met het plv. Hoofd van de Hoofd-

afdeling Toelating en Verblijf van mijn directie, 5.1.2€

5.1.2e

0027



SPOED

MINISTERIEVAN JUSTITIE NOTA 66%

:

GESg

‘S
—

a AAN 5.1.2e DATUM 7 juli 1981

xz NUMMER

a
wis 5126

AANT. BIJLAGEN

RUBRICERING

fr)

- ONDERWERP Kamervragen Kamerleden Nijpels en Leerling en Schutte.

=

oe

™ Behoort bij concept aay

6)

N
fa

Bijgaand doe ik U de eerste concepten toekomen.

a. De vragen van de kamerleden Leerling en Schutte :

- de concepten door de directie Vreemdelingen

Zaken opgesteld zijn daarin opgenomen

-

vraag 8 : Stafbureau Juridische Zaken of de

hoofdafdeling Privaatrecht zou een (verder)

concept kunnen opstellen

= vraag 10 : lijkt mij door de hoofdafdeling

Staats— en Strafrecht beantwoord te moeten

worden,

b. Vragen van het kamerlid Nijpels :

-

vraag 1 : we weten alleen, dat hr. Veldkamp

gewaarschuwd was ; ook, dat de ambassade le-
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galisering van stukken weigerde ; we weten

niet welke andere wegen bewandeld zijn omN
i

toch een pleegkind te verwerven. Vermoedelijk

is het Columbiaans orgaan "Bienestar familiar"

onder de indruk van de verklaring van prof.

Veldkamp, menende dat alles wel in orde zou

zijn, overgegaan tot medewerking aan de Colun-

biaanse adoptie van het kind. Dit zijn wel

vermoedens, die door achterwege blijven van

een nader onderzoek niet getoetst zijn.
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