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De Minister voor Rechtsbescherming  

  

Beslisnota bij de kamerbrief naar aanleiding van het 

Commissiedebat Personen- en familierecht. 
 

 
  

 

1. Aanleiding 

Tijdens het Commissiedebat Personen- en familierecht op 22 maart 2023 heeft u 

toegezegd de Tweede Kamer voorafgaand aan het aangekondigde 2-

minutendebat een brief te sturen over twee onderwerpen op het terrein van 

interlandelijke adoptie: 

 Een reflectie op het aantal kinderen in de pleegzorg in de Verenigde 

Staten in relatie tot interlandelijke adoptie; 

 Een toelichting op de selectieprocedure die is doorlopen voor de vorming 

van de centrale bemiddelingsorganisatie voor interlandelijke adoptie.  

Bijgaand treft u deze concept kamerbrief, die uiterlijk dinsdag 28 maart 2023 

dient te worden verzonden aan de Tweede Kamer. Het 2-minutendebat staat 

gepland op woensdag 29 maart 2023. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde kamerbrief.  

 

3. Kernpunten 

De brief bevat de volgende twee kernpunten:  
a. Een reflectie op het aantal kinderen dat in de Verenigde Staten in de 

pleegzorg zit en hoe deze cijfers zich verhouden tot het besluit de 

samenwerkingsrelatie met de Verenigde Staten voor interlandelijke 

adoptie af te bouwen. Dit heeft u toegezegd naar aanleiding van vragen 

van het lid Mutluer (PvdA), mede naar aanleiding van een ingezonden 

brief vanuit het COC en de Stichting Meer dan Gewenst en een brief van 

verenigde aspirant-adoptief ouders voor adoptie vanuit de Verenigde 

Staten; 

b. Een nadere toelichting op de selectieprocedure die is doorlopen voor de 

vorming van de Centrale bemiddelingsorganisatie voor interlandelijke 

adoptie. Dit heeft u toegezegd naar aanleiding van een vraag van het lid 

Ellian (VVD) over uw besluit het voorstel van Wereldkinderen te 

selecteren en over de procedure die is doorlopen.  

4.     Toelichting* 

4.1 Politieke context 

Tijdens het Commissiedebat Personen- en familierecht is uitgebreid gesproken 

over de laatste ontwikkelingen op het terrein van interlandelijke adoptie. Veel 

aandacht ging uit naar de uitkomsten van de landenselectie, en in het bijzonder 

naar het besluit van de Centrale autoriteit de samenwerking met de Verenigde 

Staten voor interlandelijke adoptie af te bouwen. U heeft dit besluit toegelicht, 
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onder andere door te wijzen op het belang van het subsidiariteitsbeginsel. Het lid 

Mutluer heeft hierbij de relatie gelegd met het aantal kinderen dat daar thans in 

de pleegzorg verblijft en daarbinnen wacht op adoptie. Kort is daarnaast 

gesproken over de selectie van het voorstel van Stichting Wereldkinderen voor de 

vorming van de centrale bemiddelingsorganisatie. Het lid Ellian plaatste 

vraagtekens bij de keuze voor stichting Wereldkinderen en het verloop van dit 

proces; of dit wel open en eerlijk is verlopen. 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

           

5.1 Toelichting 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 
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