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BRABANTS-DAGBLAD• mterdq 2& &U&IR,ll.19'19 - Pq. 3 

lndonesil! zoîiden niet iveten dat ze hun kinderen kwijt zijn 

mzoek naar adoptieschandaal 
al eerder~ te hebben aan,edrclrl-
pn, alleen Vla - ottldete kanalen 
ki~ Ulll' Nilclfflanèl te lia1-n. 
Vlt Zul~êdka ar:ou reeds e.r
der ii)l, aewaanehuwd teaen de 
i,taktijken van beL echtpaar Ver-.. 
llöndeid kindel'ell 

In Mte\iw-Gutnea rou ba gaan 
C16 J:'Clnd hlmcferd klndal!n dié 
la~, .~rei allemaal echt door hun 
~ zóUdlm; ~ atcestaan. 
MIit' 4ocir ~ voorlkh-
1Jna o, een lijst tereeht zouden 
zlJft gekolnell Voor zcwer bell:erld 
zoiuden pas drie van d1e ktndeNn 
In Nedtr! n Un .lddopteerd. 

011-t•--~ 
komt .la 11\0iDènteel .IU>C mdulde,;
lljk. F.r la alleen 1lOI ~ tab 
een fnfomtat.tet ~ dt d• 
flder van Jultltte is er nog met 1n 
aemengd. 
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lrian ~e.ya. 
;Indoneaia.. 

Foundation Life. Adoption, Service and Happiness 

6562 XA Groesbeek, Holland 
Albert SchWeitzerstraat 8 

Date, 4 september 1979. 

Ref.: bv 

• 

• 

Bedankt voor jo brief van 25 a~gustuo j.l. Je kwlt er sekor van 
zijn dat ik in het gohool niet boos ben, maar vel een bootje vordriotig 
d~t je or ochijnbanr ven uit ga.at dat ik (of wel de Stichting) een groot 
ao.ntal ~indoren naar Nederlnnd eou halon. 

Ook vi~d ik het jo.mner d&t jt in d& brie~ aan het Miniotorie 
80hrijft dat jo dacht dat het om voeakinderon zou gaan, terwijl je zelf 
met do oudera van botrof!ende kinderen hebt gopraat . Overisens oohrijf je 
in de brief aan mij wól eerlijk det ja wiet dat het niot om Ycoskindaron 
ging. Begrijpelijk vind ik jo ro&ctie vél, d~ar deze hele op64)blazen kweetio 
eon puur politieké zee.k ia ge~ordeh, vaar ook 31j en je aezin de dupo zou 
kunnen worden (ik donk bijvoorbeeld a.e.n uitzetting uit Irian Ja.y-~). 

Al do~e ellende is veroorz4akt door een schandelijk ert1kol in 
dagblad Trouv, waarin dezo oouxant bot prostoordo mij (reop . do Stichting) 
to betichten van kinderhandel , onder het mom van vo.kantioreiajo kindoron 
woglokkon en bot vervalsen reep . l&ten vervalsen va.ii officiUle Indoneoisoho 
r ogorlngadoowoonton. Voliovaar hen'thot~olCde dagblad in do oouraat van 
&fgolopon. ao.terde.g voel gooorrigeord (zio bijgo.ando kopio), dooh hot loed ie 
roede soocb~od en do politfokc kwootio openbe.ar govordon, hotgeen 
nadolig ktU\ workon voor do ~doptioa ~it IndonooiU in hot algemóen. 

Woos orvnn ovortuigd dat Fl aob zoker geon kind&ron ga~t 
nreerutor&n" on dat wij ~ol~e c1U1 hot Miniotorio vor~ocht hebben richtlijnen 
voor het w~l of niot k'tuulon ndopieron uit to vaardigon. 

De bartolijko çoston ·van ons allo~aal on opreobt hopen vij dat 
jullie do komondo twoe en half jnar op Irian Jaya leun.non. uitdienen. 

Telephone: NL 08891 / 2158 or 4561 TeJex: 48652 FLASH Bank: ABN MaJoon no. 53 75 23 243 " 
Registred chamber of commerce Nijmegen no. S- 055532 ~ 
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47 
Vragen van het lid Van de Ven (V.V.D.) 
over invoering van tolgelden op auto
snelwegen in België. (Ingezonden 6 
september 1979) 

1 
Is het de Staatssecretaris bekend, dat 
de Belgische Eerste Minister Martens 
op 20 juli jl. ter gelegenheid van de 
presentatie aan de pers van de om• 
werpbegroting 1980 hoeft medege
deeld. dat in Belgiè op de autosnelwe
gen een systeem van tolgelden zat 
worden ingevoerd en dat b lijkens me• 
dedelingen van de zijde van het kabi
net van de Belgische M inister van Ver
keerswezen dit systeem ook zal gelden 
voor buite nlandse vrach1auto's en 
toerw agens? 

2 
Is de Staatssecretaris voornemens het 
lij in bilateraal hetzij in multilateraal 
verband stappen te ondernemen om 
de Belgische regering te doen afzien 
van haar plannen in dezen? 

Antwoord 

Antwoord van Staatssecretaris Smit
Kroes (Verkeer en Waterstaat). (Ont
vangen 1 oktober 1979) 

l 
Ja . 

2 
De M inister van Verkeer en Waterstaat 
heeft bij zijn Belgische collega gepro
testeerd tegen de plannen te komen 
tot een systeem van tolheffing. 

----- --------
Aanhangsel van de Handelingen 

Vragen gesteld door leden van de Kamer. met de daarop door de Regering 
gegevon ~ntwoorden 

48 
Vraag van het lid Nijpels (V.V.D) over 
onderzoek naar de activiteiten op het 
gebied van adoptie-bemiddeling door 
de stichting Flash. (Ingezonden 30 au
gustus 1979) 

Is de Staatssecretaris bereid, de resul
taten van het onderzoek door de Direc
tie Kinderbescherming naar de activi• 
tei ten van de Stichting FLASH. die zich 
bezighoudt met interlandelijke adop
tiebemiddeling, aan de Kamer te doen 
toekomen'? 

' Zie GPO..bladen 25 aug ustus 1979 

Antwoord 

Antwoord van Staatssecretaris Ha ars 
(Justitie). (Ontvangen 2 oktober 1979) 

Naar aanleiding van perspublikaties 
over activiteiten van de Stichting 
FLASH op het gebied van interlandelij 
ke adoptiebemiddeling, heb ik inlich
tingen doen inwinnen. Er zijn daanoe 
gesprekken gevoerd met respectieve
lijk de voorzitter van het bestuur van 
de Stichting FLASH, de directeur van 
het BIA (Nederlandse Stich1ing voor 
Interlandelijke adoptie en jeugdwel
zijn) en de Nederla ndse verpleegster 
die informatie verschafte aan het dag
blad Trouw. Uit deze gesprekken en uit 

• ter inzage omvangen bescheiden is ge• 
blek.efl, dat bij notariële akte verleden 
te Nijmegen op 8 mei 1979 is opgericht 
de te Groesbeek gevestigde Stichting 
FLASH (Foundation Ufe, Adoption 
Service and Happiness). De stichting 
heeft tot doel de belangen van echtpa-

ren, die een of meer kinderen uit der
de-wereldlanden willen adopteren. te 
behartigen en bij verwezenlijking van 
de2e wens steun te verlenen en al het
geen daarmede in de ruimste zin ver• 
band houdt. Deze steun bestaat uit 
persoonlijke en organisatorische hulp 
en houdt geen materiële bijdragen aan 
toekomstige p leegouders in. 

De voorzitter van het bestuur van de 
stichting heeft meegedeeld onlangs tij
dens een bezoek aan lndonesié. via de 
Evangel ische Kerk te Biak: in contact te 
zijn gekomen met enkele Indonesische 
gezinnen. die afstand van een kind 
wensten te doen. Hij heeft tijdens ge
sprekken m et de ouders van deze kin
oeren de betekenis van een afstand en 
- mogelijke- adoptie ui tvoerig be
sproken. Daarna is via een gerechtelij
ke procedure ten overstaan van de 
plaatselijke rechter, na verhoor van de 
betreffende ouders, de afstand ten 
aanzien va n deze kinderen bij rechter
lijke beslissing bevestigd. Deze kinde
ren verblijven thans in Nederland bij 
aspirant-adoptiefouders. Voor zover 
kon worden nagegaan hebben de pers
publikatios op deze kinderen betrek• 
king. De van de Nederlandse verpleeg
ster verkregen gegevens omtrent het 
optreden v an de Stichting FLASH in 
Nieuw-Guinea geven mij geen aanlei
ding tot een nader onderzoek. Uit de in 
de gesprekken verkregen informatie ,s 
mij niet gebleken, dat de Stichting 
FLASH de richtlijnen, welke gelden 
voor de opneming van buitenlandse 
pleegkinderen met hot oogmerk van 
adoptie hier te lande, n iet in acht zou 
nemen. 

Tweede Kamer, zitt ing 1979- 1980. Aanhangsel 93 



56ste Vergadering: 
Vaste Commissie voor Justitie, 

Voor,itto,: Hcnnsun 

Aanwezig Lijn 8 lednn (fot Kamer, te 
weten: 

• 
Haas,Boruer, Kappoyne varl di, Cop, 
polio, Wessel-TtJll'ISlra, Nijpe:fs en Kor• 
te-van Hem,;!, Jedon van ds commis-

• 
sie; 

G. M. P. Cornolissen, plaatsvcn1an• 
9und lid van de c()mmiss/e; 

Merrons, llormscn, 

en mevrouw H,tara:. StealssecruU,rllS 
van Justitie, dio vurgi:zcld is van el'IÎ(HI 
.. mbtonaron. 

A,m dl.' ordr> Is de behundeling v1mdo, 
notl.i Prak the he gong von ;taken r-ond: 
arloptie en adoptlovootboreid1nu 
(16 194), 

De Voor:r1tter: Op vorkoekvon me• 
vrouw Wr,s~ol-TulMtra ~lèl Ik voor, in 
deze vergadering ook do motie op ,tuk 
nr 15 Gd9 ai,n de ordêtu i;u,lferi, drG op 
?S Januari j.l. i$ 1og€:diend ófl dio hel 

• 
verhog.on vàn de lec(t1Jó V<)O CJdoptlef• 
pf(legkindorc:t(l betreft. 

Daartoe-wordt besloten. 
• ~ ber1t1dtllagl11g wordt geopend. 

Mevrouw CorMlissen (CDA). Mljnh!)ar 
da Voortihod De COA-!metlo 1$ e~ ve,. 
heugd over dJt dé Sta&tssecretaris van 
JusHtiG-i1;, oekomQJl rno~ oen noui over 
cio pr1tkliseh,, gang van zo kon bij adop• 
tie on bij ndop1iavoorbereidlng Hier• 
dcror •~ h"l rn elk geval rnogolfjk, v.in• 
dt1dO aon moer uitgebreicie. bosprokino 
te wijden ,11in dit b<?lang(ijke onder
worp, w aorvoor juist in CIC t.,.itMl! Jaren 
gr.;lukkig steeds meer belangstelling is 
ont,;tnan Tor voorootulding van dc.:c 
vur!Jf,tdering he!b i~, nog '!ens nagolo• 
, en wat ik namoni; mijn f reçtia Jo do 
opertbd1 o r.ommissiovc, ga(foring van 
19 JU01 19/? llierovor neb go,..,.9d en 

V,n,lt' Comm1sr.1c voor 
Jusm,e 

wat ik er daarna bij verschilfond(I gete• 
genheden over heb 111ogen uggen, 

Ik betreur het 1eer dat de sltuatÎe na• 
dien ntigenoog niet is verbctord, iolfs 
voeteer verslechterd Hoewel do com
mentaren op de voorliggende no1e 
ovai het algemettn bepaald niet vlei• 
end tijn, moet worden gezegd dat óc,e 
Staatssecretaris in elk geval probeert, 
een aantal regelingen voo, 1e suiflon 
waarover de Kamer mee kan denkon" 
ook al tiel>bnn wij uiLCraard onze be• 
zwaren. 

De COA•froctie heeft zich, mede naar 
aanleiding van de20 nota. nog eens 
arns1io brnonnnn op de adoptie in 
haar totaliUth, on kan zich in grote lij• 
rten vindon in datgene w,it p, ofossor 
Miok de langen heeft be•0.ohreven in 
haar a1 tikel over voorv1aarden voor in
torlandelij'<e ttdoptie, vorschew:m in 
familie en Jengdrecht v<1n mei 1979, 
Joargl'tng 1 nr 3 Aang(men de into1-
landclljltfi adopuc, ongeveer 90% van 
..,(Ie ridopties l..le~lacjt is het begrijpelijk 
dat wii hieraan veol aandach1 ,ulfen 
hor.codon. Mijn collega Korle•vun He
mel zal nader inga,m op de adoptie 
van Ne(lorlands(' kinderen, en op-een 
<111niat juridisch& <1Specten. 

Als eerste voorwaarde voor adoptie 
haalt professor de Langen aan 'dat hei 
doen overkomen van kinderen uit be
paalde, ,rnnder ontwikkelde 1,lflden 

, $lèchts geoorloofd is rnd1en tegelijket• 
tijd door financiöle el'I ook vooral mo 
rele steun geholpen wordt, de voorzie
o!ngeo ten betioeve van Jdnderen in 
Mod in dil betreffende land te ontwlk• 
kefop en uit tn breiden, opdat uiteinde 
lijk fnterlandelijke adoptie overbodig 
1ol 1iJn' 

De CDA•lractre ondertichrijft deze 
voorwaarde. Het :i'Ou 1J1dl.'rd,1nd hel ro
gel)deervan ontwikkelingshulp bete 
1<enenwaon()!J1 wij de l<1nden waarwiJ 
kinderen 9:ian palfm of neUer uitge
drukt - vanwa,,r wij kwrloren laten 
overkomen n1e! tc:vf,ns stimuleerden 
en hielpen, zelf "oor11eoingen ten be 

Adoptie en adopt1u. 
voorbereiding 
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Aanvang 11.16 uur 
[Qfil 

hoeve van kinderen in nood tt-.1 ont\'(tk• 
kelen. Daarom pleit do CDA· fractie er
voor dat er Cl!n lnlcrdc,portumentalo 
.Huur .of w~Î<9(0ëP: zal wordo11 cic• 
vo,md, ws,,iin, naast het Or>piJrtement 
var· Jusuue, ook d,ovan Ont\l\ 'kke 
llnossam,..!!owerkinçi nn v;;r1 Buiten
landse 2aken wllon 1itn vcrtePNi• 
woordigd. <: de Staatssec<et"ns he• 
roid, deze suggestie over te nemen? 

Een Lweode voorwHardo die profos
sor de LonijflO Sleft en die do CDA IHIC• 
tie van harte ond.:rstèuot luidt dat 
men alleen die r..inderen m'.:lg la1en 
overkomen wa~uvan betrouwbore, rn
hcemsu instat"tics în het land ?~lf me 
nen da1 er op ciat moment geen andc• 
re, aanvui,rdl.,art• oplossing is; dJl w il 
.tegg•m dat me11 alfei!n kmdorcn mog 
acceptt'tf>n, 1Jang.ebodt1n door rHc ,n 
stanlles waarv.in mag worden aanga• 
nomon da1 z1j geen ander belang die 
nen dan het we'ájn van kinderen die 
aan hen t1Jn toovcrtrouwcl on Oill ltJ 

het doem van afs•an(J lO verantwoord 
mogelijk hcbbon be{g•leu:J indIon dti 
ouders bekend en nog in leven .:,jn, 

In de voorliggende nom wordt om 
die reden, zonh, ik deze zo1uist in de 
twoede voorw;,ardil heb omschrewm, 
voorgesteld om to komen tot een vc:r
gunnln9enstelse.l voor het uitoefenen 
vcJO bt>middclingsactiviteilen 1er ver
krijging van oen bunenlands adoplicf 
pleeg Vind. Oe CDA-fraclio acht dit CM 
goed voornemen w aardoor ook te 
vcns wordt voorkomen dut een mono
polleposit,e LOU kunnen ontswan voor 
Mn 1;)11l<elc insH:)lling. Dit is een zorg 
die nogal eens in het lanó 1s te belui•, 
l eren en die ook bij onkelo bemfddo 
loodc instanties moi n(ln,o btJ de .zuer 
kleine, waaronder ook zeor goede , tjn 
- kan w ordeo beluisterd. 

rn de noln wordt vormold <.101 hc1 Mi 
ni~ter1e van Jus11!io eisen 2ou kunnen 
stellen mot hetiokklng tot bestuur, per
soneel en cJo puriod,e!<e veri,l.igteg
glng over ar.tivi1aite11 en ovet de finon• 
cion Oaanegenover 1ou <Ie ln.;;tellmg 

UCV56 
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Cornr·iîs.,_,,n 

,-ich moeten •Jerp!ict11e11-0ll•11.m 11i.:1,e 
pPVati.,n ,I! bomidd!llen waarin zij 
heen l\111111c11 va~t-;.tel en dat hot .it· 
~;:n1rl no,•11 door w, ouden:; op re• 
iWlm,1tifje w,JL!: h!::<!!t pl,1a1;;g,:r,ondéri, 
uct üc bevoegde <1utoruel.c:n Jn hol, 
lan f v,in her~ornt.t instemmen rnut de 
to, " ' 11sllgu udopt1() In Nnderltme1 un, 
l••fl <;IO'(O, cfàt het !jnlJ fn llcflJc:il ts 
vc1n cu11 geiondtw,,isverklarinu,.Hoe: 
derüt •1ot Mi11is,,;11e van Justitie-in 
dil gt·Val tl!: St,Hlb:.{'Cret:irisr dit 10 
:q,nnen cq,1.!.!_r(_!Lc1f:,".!? Hen stellt1n van 
,,c,\ Vt•rptfc111.-r19 zonJo, cfrntrofl: t1ceh 
Imrnt•rs de mogeh1kh1:id in 1ich- :'li 
thM1s flC yroto k;;n:, - :onclor cfloct 1,, 
,l-Jfl, 

1 Ie: i-. 0111 c I e rulèn da: in d1; door 
1111/ QllSO!_HjP,r,'(Hdll i;1teHlf•p,irtcrnerl• 
rnl,~ W,ll k oi '.ituurgro~p Adoptie een 
vvI wçion11voordiyor van het Ministe: ic 
vun fluilt!11iandse 7.a~.en a.:in~H??Î{l 
rN)Cl ..:..111 om alrluS, vi., ó,· umb,..sSa• 
r!cs., en controle c,f k,.•,kht tfJ l1.1111nen 
l;,t1,1, ,.11to•:lenen op die ,<tr,doren diH in 
(lt} lO"k<l!flSt ,n Noderlillltf wlh:n wor~ 
d•)J> neadopwerd 

,'vl,1,,, lit,c st<'1t du Swotr.secretc1ris 
/1(.h V(H)f om ll)l ;.!!lil W~lrkelijJ..e, • !lee• 
t:(:\'è corrnc,lr d;vro;, t,~ komun? Il<. 
n1.1c11Hlé :1\ do sugpes:ie van rJc ,1:11 • 

h"s~ad<), Ik no,irn a-,,n dat (l1)k d1• 
S ï,1<1tsscc1erorts zich ovur éie,e z&ak 
ll··E•tt u1:l.:io9cn. 

D,1t cJe ;:nlfdoeiwrs de r:1kcnc!e ver. 
yunninuirnuders voQr "doptu.:bPmió 
,j, ling rrwr;t 11 ln~d1,1i.-eJ,,p ter real,;;P.• 
r ,ng \ <1n e~n hu1tN1la11ds1! adoptie, is 
e ,•n z,,er µO"Oe wak m"t het oog op 
het ;ili::ht-. vNkri)\1e.·n v«n e,m ,ekero ga
r a11tir. Unar.Mrd b1erll d t echter (JO•~n 
l:nkel1.1 ,eke1 h&id dé!t dllt' voo,w aMd'm 
zIJn vervurd n,01 be<rül<k,nq tot h1:t te 
;,dopt•:ren kind, ah, 11 et eun goede: 
cr>r1trole aa11we,,q i!> Om he, met an
d e• e w o()rd<1n te wogun: cfe ÇC>A-frac
tie is nier tegen 7Ctfdoerwrs. ,k denk 
ook <l .-it de rul,.n1e!- náar rn1ss1e en 1en
d119 op d,t mom,,r\t nog dei mate 1110 
d,.11 e, echt nog •,vet , elfdocnc,rs mogen 
en ml,et, •n iIIr1. 

N:ét alle zclfóoent?, ~ 11jn onbetrOt(W• 
btiar of m, nd,,r qoed I r\tr,g~ndeoL er 
111n 1N'/r go,'de, bonafide• rnlldoeners. 
O<Jt dN,, een <1doP1 èproc;rdure moe 
lP-O 1,Jten vr.rlopen v,.1 ee:n vergunning 
houder, k.omr mIi ab een zeer goode 
1a;ik voor D11 no!Jpl nchtc>r tJ»s t,• meer 
<l,H c.unlf o le w ordt u1 t9e,,etrmd op d, 
vor Jtmncoghouders op d t1 hemtdde
hngsactiv1te1 ten v :.in ,.mop het ve1vul 
ten v"n dP v oo1w,wr(ien !oor de ver
gvnnrnghoude,~. en dat ook wordt n.,. 
g P.g11an of cf,e controlt: ei ,s 

Mc,rouw Haas-Bergec (PvdA). fv1i1n• 
h .-.e, de V oor zirt.-:r I M evrouw Cornelis 

Vast,• Comm,S$Î•' voor 
J us11tie 

sen stl,i: d~; cl!) 1Gffdoeners, als deze 
l.t8n de dsen vol1mo11 ... dat be111k uIter• 
dard m~t hnar oons-, indc11luaèl n10,;• 
teo ;.unnen we:i.:1•n. Het btitrefl hii..;r de 
~félnc 1nstellingen, Bedoelt mt;1-,rouw 
Co111tiJ:~:;eo d ,armoe dat In •Jialnllmd, 
ot zoifs în b:n bcp•Jrkte wgio, cl:n aan• 
tal van die kleln• inr.t,,llinoen kan \ver 
ken? Is :-ij dan niet mmo da, cJoor c.lit 
sysl,:COl 0f toch WlJL'T een !ióOrt COJ'l· 
cnrrortie 1.al g!'l;n onts1aan7 Zoll het 
niet Le;cr 7Tjn om .:ich ten oan1!,m v.::11 
é,fo strèek te lwnerke,1 tot ,)én verat:n• 
ninghoud ,,, -

Me\ ro,iw Cornehs'.,en (CD,\); Mi/nhcc, 
de Vo,, titterf 1:.. bon eru !Jlij rnm de op• 
nwrkmy Vän rnovrot:w Haas·Borger. 
Zi1 loopt da"rrnet· nc.hl!.ll' voornit op 
datt1e1w wa1 r: Pog ml !JOBn zcgg,;in 
Hoe.·:of lij zo ongeduldig Is oro rJit v"" 
mij lt: v1:rncnwn. vdl i~ haar toçh vr,r. 
Zö<Jlorn nog even gi:ctuld te hcbbon. Ik 
kom i:r uit dr>o O.Jrci dor 1otil. grnag op 
terug 1n hot li.lat,;t, !J' t1b:iltc van mij,, 
b.::toon 

D" contn,le. onder andere non dü 
Ncderlandso ure;is, bieut til veie ont• 
sni.lpµing,;nionclîtkhaden , ,1kr.:r vi,, 
FrnnkriJ~. D,1,tsl,md ••n B•il,:;ie Door o,ir1 
a:rnirallt•ocfr,pt•efklnd woi m Ne<le1-
land aankomt 11ve1J1t1ü<.:l to,;. t<1 vortrou• 
wnn a;,n r::.:l'I r.iur. voor k 111uu, lv•s,.:hcr• 
mrng of aan anrlul' aspiront-aclop
tit:1louócm; we !c wl1zón, wordt alle.in 
hel (Jt"mn d..Jt het 11<;p1rum,adop11efK11,d 
verwachtte ç:icrmtfe,1, rn&ar de lO\cle· 
n~.imd~ berniddoli!a1 gt1nt vdf uit Zo,1 
hei d,mrorn m,1: het o",:irwepen w.iard 
J:ij11 oen in rle korn~nda v,otgcvin-g dE
wgeri:nJmdo il!'ig,ile bemidd"f3a, - if 
gcbru;l.. lil'¼ver niet het woord 'zwarte 
bemiddelaar' - te stn.1 [fen? 

In lwt co,nn1enhHH dat professor De 
Langen op de,u nota heeft 9esch1c• 
V<>I), VLJrh)t,l(Jl / !J d<Jt NCOërlrtnlis(• ani• 

bassades uernld iijn. hun meoewor 
kihg ,wn ,sen v,~vm i e vorlene·1 ,oncfor 
dc1t hun e,•n b<Jginsaltoestemm1ng van 
net Mm,stcrir, van Justitie wortit ue 
toond. Oc·nlçt du St"aL~sccrNórrs aat 
d11 Vt.lO ' v oorkornt? W.n denkt iiJ 111~1 
aan to willen doen? Ho•1 denkt te 
Staatso;;eccf)turis ie hR'1delen rnet die 
landen wal.lrvoor geen visumplicht 
g,il<lt 10als bij voorbedd Colurnbi.i d;,1 
de laatste tiJd m trok rs' 

A ls derde voorwaard~ ,ouden w11 -
e, <Jneç,ns in navo!g1ng 'Jan profos~or 
d<, Lclngen-w1!1en stellen dat mc11 bi1 
voor!,.,eur die kîncl1ern1, laat ovr-rkomen 
v oo1 w ie gern'.!n hun speciale behodrf 
dt: voo,Zitmingen •n hun land nog ze,:;r 
ontc,err-il<i>nd 11jn ,'n rJw cfaar•. •n hei 
meest van ome specii1elce f.icilit!a!itefl 
l Ullen kunnen profiteren. 

In hN blad \IVer,-ldkinderen nr. 1 Vdn 

1979 -,1elt Adnanil M eiboom d;it hut 

Actontu, un ac!optiP
voort'>creidîng 

t·•gcoo\(H ch• ontwiH.cilingshmi!,'n nt·'! 

••<?rlijt.: ;ou 11jn 0111 u,1~lu1h:ind ouonde 
01 ni,Jt !)~hanct1c.,pto.: k111,r.h:,rcn 0;1 ti; 
nemen en de ontwi! i-1:•liuys!;,1,den 1cl{ 
met de µ101>h'orngev..ril•Jn h, tc,wn 111 

1cr1. Uiteraard ts he: ~o•,d d&~ €' een 
ver, la ring vt111 gemndhoid oevr;,a9d 
v,m:01 v,in h'lt .ncrnpti1•fk1 r,d Dtt lllé!!l 
echior t 1tslt 1tlmd betr,.Jkiny hebbtln 
op_ de alwem1hoid van trnsniet~t,lijk.e 
7Îol,;,en <•11 " et op <:un ov(:ntucf'J handi, 
c,rp . 

In Trouwv;in vanmo,geri leren w11 
cfo; ln h1,;t Noorden c,rn r.:ong, os lr, Ql.l 
weest n..rar aunl11idi11g vun ,ierr enqu,îtP. 
,Jio de Gronmuse lqnder,, r1se11 dr 
Sorgçdraqec en dr. Pol·nim hel)b'Hl •n• 
(lestold onder de :ns ,Wo1111e~md,'r"n 
in dl' rlne noord, Hj, e prov1nti<>s van 
0'111 l;md Ik. hn,b (HOI';) waar<lanng voor 
oe i1Gtiv1t'3r:cn d,,, Il: 11, net Noo,ue:1 
v,HI hot fond ho•.pe11r rnt:1 betr,;kk:hs • 
toi onctc,.t.001< ,;n lOr{l rl,o rnm1 ó.i;,r 
voor uclopuefkin<lercn !Hidt 1~ kon, 
hierop :ei.in het emd van niiJn bomoo 
terou n:,;ir il,111fiJ1d•ni:1 van 0011, t•Qut'tt: 
tt1r- (!.:,ar n•?ho1W13n Is 0'✓!:!1 h•Jt uc.r,ns- • 
ondurro,,!<' 

He! her icbr v,ir1 v;HJmorgoi, ,n 1 rouw 
Vf.!I 1r1c;:1<11 d,,t !N"•10pfe•:rdf; kindcr,,n 
110 een f1alf jaar rcr!Yl,jk gP.LOnd z11n Ik 
con:M,te,,r 1J,,i11 ool< dut •Hij biJ de qn• 
lOn<lhoicfstofJstan( Völ1 de J•;pirant• 
.1do~111of-.indr,r,•r, in<brd11,n.l mot::tw, 
~ijken naar de M·N~:é1gheid van be 
!;nlCttuli1kc 1ii•kt••n Sij de?e bijeen• 
l:ornst wordt tirvoo1 \Ji.lpleit dat .:>r spa 
cialu 1<inderart0,,·n kOf11t·n dit: bcl;;i:.t 
wrHd"n met lwt eer :.to 011cfurzo1:I-:. i 10: 
LOU go, d z,,n-de S1aat:,i;,,,c;rc1,iri~ van 
.Ju• iit,11 iou •.11!nta&rd In ovPrlt.:U k1111-
11en tredCJn ,1,et d~ Sruat'-r.'!cri::taris 
var1 Volksge1onrth1)Îd-10 hek1Jken op 
.vcn.c 11.ee::st efwctreve •,vi111. wij cJr: ye• 
.•ondhe,d van dit: lo'~r1d1:1!'!n 10,,d,m 
kunnen onclerioekcn. • 

lkwu hier!Jii tJ itcirulJ,r:iiJl<. :;tl!llc11 ,iat 
dit niet rrtoe 1ou 111011en lc1dr1;1 dat ki11• 
cterP.n met een handicap nkit wordon 
tOl"gelatun Ook h,r" geld1 w r::er rfo • 
vr,iag wie d,ll con1roh1 nrt W,e Is urt 
einde1r1l< vNantw oor<1f•hJI- voor dMtJ 
ver\!a•in9 ,,n v1•Jlke ,nstiucties of <>P 
(1ru,ht hP,hb!:'11 d')g1mon ó,e dcl•l',•Jf • 
1-'la•m(Jc1' moN(,n .:,fgc:•1cn Daarvoor 
suugcr~û' á; gr:iag dat de Siaacsst~c.e• 
ta:,s van Juttiti• · overlt IJ pleegt mn~ d•• 
Staats•.ucrcta,,s v -1 11 Volksqe,ondheicl 
om tot een qoede rüg•',,ng t•· geraken 
w aMl>iJ ook , (!l<Pna,g wordt g<:houdt,n 
n·wt cle w rmsen <he op cJ1tcong, es vun 
afgeiopen n1ter{lag na-1, voren i 1n go• 
"omen. 

Als v,orrlL' voo,w<1arde s,1;1lt proles 
sor De Lang,"il dJ' d~ as,p,·.int ·,doptu1 f 
ouder'> Pen 10 geh1kwt1ard,q mogPhj 
k" rochts.twhandeling !<rijgen D,lt w,1 
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-'• ng, n dat d11 f!aod voor do 1".lndcrbo• 
srhorming hun {J'tiinsondèrzoet. 111 

ca,11, lfd, tempo en met ocnzolldt 
,10QI vorrir.hton. 

Uo R11den d1onrin hlerbll dè1olfdo cri• 
t"ria tu hanteren on 1ot oen logisch ad• 
vlos ~orn,1n d ,1, indien d,t mot door 11ot 
dep,momont wordt ovor91Jnomon, go-
1or.1s1 moet ·.Yordon cloor d,: Advies• 
corn,n1ssio Buiwnlanclso PloooHndo• 
nm. 

In grot1) lij1w11 kàn tfo COA,1rac1io 
111:h ,n cleiu VborwM,rden vindon. Wij 
hobhon cchwr een aantul vragen on 
opmork1nRon. Dat zal niet vreemd lijn, 
wonncur -.-.ij nagaan hoo•,olo malen 
wij in <!!!10 Kornc,r hebben g,isprolo:1m
voorul in schrlftolijke vra,gcn is dit on 
derweri, h:r sprnko golcomen, hocwol 

• 

dnt misschi1J11 nim do l,ostt: wijze ls
O'✓lll clo wachllijd en wat dies meer :-ij. 

In ht1t dobat van do vaste Karne,
commlssle voor Justitie in juni 1977. 
,e, SwatssocnJtans Gro,11oîde al dat 

• 
hnr wol dogehjk uen ll'lé.lk vr,n de over~ 
hotd was too ie û,1n hoe en o: d~ adop• 
tiovoorbé1 ei ding vornntwoord oe• 
schièrJ. Wij spr<1kon ioen over hot 
FIOM-rapport over do ndoptlevoo1 be· 
dino waarin v11f ronlonaro instotlmgen 
voor ,1dopt11Jvoorheroidlnu werden l>Q:
Plo•t. Wij ri~emdon N toen al ht:•ll on• 
lho\1-;1.1s1 RIA's. N11dion zi1n do HIA's 
e, n 01 hPd ,1110,Ho funetit> in on,e sa
mPn!••vlno ga,10 vervullen. Ook ioen 
h 1ddcn w,1 b,'lWJrco lcgon de inscha• 
kr hng van f,3 Radon bij do ndop,le 
voorhoro1d,ng. Met ons deelden toen 
do PvdA, 0'66 on hel GPV de brtz .va• 
1<•1t Allf:1·11 do ARP Mild óf.ln andort' 
mening Ik mocht toon mode Mm(.lnS 
dt• CHU spreken. Het overgrot1; deel 
vtm de Kamer had or bl.llWfHlf togen do 

• 
Radi:n voor de K1ndorbe!,thermrng de-
10 functie te l1non vervullen, wJnl-zo 
s1elclon wij l O(;n en ook nu - du udoptlc, 
i!. :.!echts In h,1t1r uitwerking justi,ie(ll 
en nlot in hoar motlva110. 

• 
Do ·toenmalige l>liwlr.soc,au;ris 

Groshoido ,ou ovorlc.i pl!.:gun met het 
FIOM, hot 9uroau voor Jougd en Ge-
d 11<11,1kon on -0ventuool andoren om dit 
t,i bt3sprekon. Door d& val von hel kabi 
ni:t kwom hij er niot too 1:0 ook do vol
gondc Sraa11,socrot,11hsen, di; heren 
Gl:istro van Loon on 7.eavalkmg, heb• 
ben de 1..., Jk bit do Raden voor do Km• 
d.:irboschcrrning g"1l1Jtcn. Oot nu nog 
ben 1k v;w nrnninq düt d,, R<Adon voor 
du Ki11cfo1 bo~ch1Jrmh1g n1N d•: boste -, 
il1stcJl1nq,m111n het 11011nsondcr,oe~ 
te cfOPn. Andm 1.ljcJ:; de \.Vt.1rkélij1'heid 
gebiedt m11 dit l•' lcç19en r&,ifh;(,ren 
w 11 ons cJ;)t eon ,111û,He o.plossin!) niot 
d,recl vöortrnndi;fl '., M on Lou blJoä 
oml 1,pijl lcunnrm 11,(J(jun dDt het paft•-

Vastt.c Corilmissio voor 
Just1ti,} 

euh..:r inulatict dn zaak hellft laten hg• 
uen. Oi moet il.; zegg~n dat het pa,t,cu• 
llor lmtlu1ief hier geen ( Ml hoeft pe• 
krcocn? Ik WC(ll het nl., i"- ,et he, in 
hdmldof,n 

Naor m1f n monll"lg rest ons nu niet, 
onri1.tru dan dtll do R&dcn voor de Kin• 
cfcrll1.1schmrnin9 dam functie moütvo 
blijven uuoofonen 0& Pd,d voorde 
Kindcr1>11:.chormin9 in A1n•,tord,11n 
hec!t nog de hO:'>to oploss1n9 govon• 
der, door hicrvoot 0t'n 11eartè uml in te 
stellen, Do COA-fn,etio ,ou g,aag zien 
dai hot d~111ijd::: voorgestelde r,tan om 
shJChtir&ill.floden voor de Kindcrb..:• 
scJ errnin1}-;.:.toendettijd vijf RIA's -het 
9C1.insonderzoe!< 1e ta,en verrichten, 
wordt uitgevoerd. Bij deze vijf Radon 
moeten hlervcor speciale ie.., ms wor• 
den bolasl. Dan zou ölthans voor een 
dool kunnen worden voorl<;omen W<Jt 

professor do Langen in haar rede u11-
spr.1f. bij het aanvaard,in van het ;;inb1 
van buhengewoon hoogleraar fn het 
jeugdrochl aa:l de Universiteit van 
A111scordam in november 1976 dat 
maar al tev·1:i· bllji t dil df.' velu mant
schappehJI N ·kors van do R.tdcn 
voor de K1 1Jr· · ,.nschcrmlng, die thans 
een oordr•" moeton gevpo over d1.1 9e
sch1Y.thoid ·,an een gezin niet over de 
ielevnnte lnforma,ie ov.:r de te adop 
leren l<inderen beschikken - il, iou bij 
na :zeggen: kunnt t> be. ;chikt.:en, on brJ 
gebrek hier ,an met veelal lrrelevanie 
opme, ;_;ngcm en suggesties icomen di~ 
bepaald nl!lt bijdragen to: con b.;t, r in
licht bij do ouden; over w,1t h1·n t~ 
wachten shiift e11 wut N van hl 1 v, r 
w,1cht WO• dt 

Door hü' a,Jr1tal Ra<l,Jn voor tie Kir1• 
dorbfnchornimg, dat bel.ig is met het 
getfnsond'lrzook ton behoeve van 
adop1ic 10 b(!perkan en br aparte unrts 
voor to mal<cm, ,ouden de 1),mwezlge 
mautsch"ppelijke ,werkers Lich moor 
vertrouwd kunnen m;,!,e11 mot de 
pr<>blemon rond dr mtórlandcllJkc 
adoptie on evrntueal contact onder 
houdon met llt t plo111lorm of eon rat1d 
voor .idoptitJ. Daarover kom ik echter 
c.tra~s nog to spreken. 

Een :mdur moeilijk purit 1s de wacht· 
tijd, dio nu verloopt tusc;en ,:i.1nmel
dioy van adoptie en do geL,nsrappor• 
ta9t> In ft?bruarf 1980 werd in deze Ka• 
mor con motie aangenomen vvo mijn 
frnclregonoot Van Dam en die ik als 
twct;?dl' heb ondertekend, w a.irin het 
i;t,cvcn werd u1toosproken de wacht
tijd op maximaal een half jaar te l)ran 
gun, 

Hot ,!et 01 nuar u,tdatClPStaets 
secretaris de,zo motie niei wil ultvoo• 
n:,n. M c11H i~ geef h.iar in ièdfll geval 
gr.i.-io de gelcg('nheid hierop ie reage
ren, Zij schijnt van mcn1n9 te .:110 d.1t 

Adoptit: un .tdopric, 
voorborefüing 

Gr dan te veel bcginr.atvert.;lar,nnen 
zuff;,n komen en h1:.1.9eva,11 ootstnar 
van lllonlll•• hnn<lcl of 1II.:!gal<J :rnlfdoc• 
ncrs. O,· CDA fractie meent dat cJe,t• 
problemen or 1nogeh1k wel wllvn 1.ljn, 
maar het is niet uan de Staat,;;.ecro
taris van Justitie om op dele wij,e, 
rniûdcls he: opvoeren of inv0Pro11 van 
wachnljden, nan bi.ivolhlngsrloliti•.•l to 
doan. l..J.'.H haar dan oen maximum 
aarnal l ind0ri:n •:~stntellcn dm ZIJ per 
Jaar wil toelaten. 

w;J bllfven van meni11g da-t de {)elins 
ondenookc::n inderdaad binnen ucn 
half jaar moctun ·.·,orden 9erc,,L:.co1 d. 
De ospi1-en1-adop1îefou<fers hchben 
daar recht op, 1r1 veel _go'll3ltén hoflft 
rlat beslist nic. zo'n d,ep~1at10d onder• 
zoek te rijn. Het is onzo mening d:u een 
groot deel van ue oudHrpaicn, voor• 
alcor het :dch officieel nanmcldl als 
adoptiefouder, enn lang•J pe1 iode vao 
ge2..1me111ijko ovur.,;eging, consuttr••1 
bij gynaocologon en overleg hc.:rlt 
dooroern.iakt. 011 is ook mijn porsoon
lijxo ervaring ols ouû•rnaa1schnppo!ijl< 
v.-!lrk!>ter ln mijn contacten met asnl• 
r ant•nctoptief oudflrs 

In deie mening word"n wij oog eens 
bevusrigd cloor •:en script in van F.wold 
SIU~ns, :,amE:ngestold mei medt-,w r 
', !ng van 108 nrtoptielouders on '33 
maatsch.ippulljk wcr;:(;rS v:i'l ~lo 
noordcllJf.;o raden vo )r /.lnciorbor.ch!)'.r• 
m1nu, van moar-t 1979 De s,;ripric die 
handcll <>vnr g,,zinsondf'rioeken on 
ë1dopt1E 1s zeer lewnswa"rd. Het 
hoofdi;tuk Conclm,ins t••i aanbevelin• 
900 beçint :J!duo:;: 

'Hel besluit van cr.h1pnren om een 
kind 11it het huilt nland ttt acfopwrcn, Is 
bijou altijd <.' C1l w ulove,w ogr·n besluit. 
In 1egen$tolltng tot ochtpamn, dio ,elf 
ktncluren kunnen kn19on, ✓IJH !/Chips• 
ren dio w llll'n adopteren echter .iflwn• 
kelij!( van anderon.' Luien wij die .ifhan 
l'elij~!1e1d 10 minimaal mogelijk m;, \:on 
en laten w 1J de vernntwoord1>hjkt,oid 
toch vooral bij clew asp1rant•adoptir.f• 
ouders TOlf laten 

Op bil. 23 van de norn deelt do 
StaatssecrotMis m"e clat hot ilontal Ool 
zinsonderzoeken moot w otdon àfge:~ 
stemd op het .iantal te verw,ichtrn hl'.?· 
schi l<bare buitenlandse kindcrün. Hoc 
kan 21; dat doen, als zij nrer we,'1, on 
nier kan weten hoe groot dn aanbod 
is 7 Juisl ln het af gelopen ja,ir bi ooi< dat 
81A niet voldoende gezinnon mN oen 
bog,nselverklaring had orn het-0.inbod 
te kunrion (oallsoren 

Van (Ic St1ctning OvcmJe:;c Contac 
ten, ntJ gchet1.:11 Stichting Kind en Tof' 
korm,1, "-rei:g ik begin vorige w eck noQ 
.:en brief woar ,k 11'1. u it wil voorlcwn 
Oit is lO sign1f1c<1nt, omdat dit et-n ver 
haal 1s van mevrouw Bcrtiè Heeg, die 
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r ,qr tp,,,t•H b,•;-o,.1-on brengt a~n Jnèlo 
nèsit.l 0 111 d~ ,:,,,Hact.;n to verstar ki:!n, 
prnlstis,;hc aisprakcn lf! makrn en 
o•.'vrc1:r,k<>r11:::tc,11 b1J tl.è schaven~ln die 
tJflcf :sr.hro;h 11j: 

'Hr•1 is voor ons 20 bolangtiJk om mr,t 
01rw11 oqen to z·en dat de i,,inde1nn, we 
'NIJ vo()f a:fopt,e voordragen. ook al• 
l!wn m .. ,., :.1enolpen ..:1Jn met doe ac,lop~ 
11111.ïm<nt:1 '>, h1Jt g,001stt; cted v.111 dt: 
kind1ir<'r, njri !:ah,,.,. van ono•~h,1wdo 
mol,dc, s, die in 1·t:n i, ar'11t1scht• ~a 
rncnl!lVmH w,·I hP.ei weinin • .ins ma
~cn ,., wo1de1, o{,iJcccptccro . 0(:te 
r-r10êrH-.; !:i ~ .ubht.\o 4JCen k ,: ns op \-Vert.. ~ 

m,1:)r ooi.. niet llV·N or, P.(Hl huw'!l1jl~. 
D•· ~in<1,•r1:11 ,, :f :·ulton altijd Lds pari ,'s 
•:,111 d,, Siln1enl,0 ving •,vortkr1 b" 
scnouwti Ov,,, ee'1 s.:hoolop1e1d1'lg 
en cl.:ir~;èf•;1.o behoeft :il halnmaol 11!.;t 
wcr<h,n g13da11i1t Ke<>r (')fl kcm ,ng i~ -
(ldl Wil!- dtJS d01e rn;1.;n(l nog • da( l)ct 
opv,ma:;drns in Soer.,tJ.iF;..:. dat b rjet 
vpv"mudd• c:, v,H1 tic Slic:htinq Kind en 
To11lo.orn,t - d,· n1oerl1,rs ;Ywt 'twn kin 
derûr. moost wcp:,tu: 011,onidat •!I een 
vo1,diq ,,1 te: v<:el kinderen waren P,n 01 
clu; ueen plaatt; voor n1t·,1w,.: was: 

ln'rnt~rs, tK ~,1n dflt:cn 1na,H f'nijn ui• 
t,,, ~1,1 !rnst doe'1 ûr>i 1oveef rnogolijk 
,1duptièloudon, t1· st~,r.in ·i,.rtir cJ,e kan 
il< ook 111ct onh'!pcri.1 sturen. Immers. 
rn N,:idcrfand 1,Jn w11 lfhanl<eliJk v«n de 
nodig,: in,-.1an1,e:, Dt· hoop rtot die 
rnoE-dors d;in w,1-1rsl'hi,11lij~ ton f<inde 
r,,.:io hun kine! ,elf zouden houden, 1a• 

gw1 W(' l..,w, op k•~•'r in iook opgn.in 
D,i mouders Jngch.::'1 <Ion hun kind oen 
vuudl\/ op de :,;toep rio,or tlll 9in9,m 
w.:•n Hut was d.in t,Hik 11,.,r >'-rl<'I te hv 
sl\11w11 he• kmd rn~ n te i.H;r.1mterEm 
voord<1t de rno"dP.r voorgo"<l in d(' 
rn,ms,mmas~ • .s Vt;rd1.v,•cn. wunt anders 
w1ts ,,, 9-:en vfi1c1de <1fsti1ndsv•11l-.la 
ri,,g 

Ik zal n ,.,t verder cireren. Het 1s naar 
rt111n gevoel zr,er duidelij• hoe or in 
llf•p,Mlt.!C delen v,m do \o\Ndö toe•, 
kincl;,r,,.., , 11n die geen pers;i,H,ht~-t f\eb• 
bt'n Juist nu de Staa:se.•·c.retJris tor.h 
dc,or een ve,gunn,ngenstel ,l':I p1 o 
been garrmties tn te bot•wen voort-en 
90,•C'le m utr.h1n9 rr oct 1;1 hnl rccllt v.an 
d t~ ,ls piront adopt,daud"'S op con be· 
gmse1w,rld.irin9 1-onon•:en ,,n ~wen 
wachi!ijden 1nbo11wen Zou de Sr a.Hs• 
secret,11 ,i, w 1llun ondt>r ! ,ouwen waar 
o rn tiJ h ei rncht hee11 hot ver zoel.. om 
C(\n g~v,n»o11der1<1ek ro l,H1n af te hou 
d,,n;, Do COA-lr,,cr,,. ..:fm mede d,1arom 
gra,19 t1kkoord gaan met l te t voorn&~ 
meri v,1n dP. Staahsec..rt>t,,r,s de ben in 
se1vetlc.1.iring slechts o:?en clri~Jarige 
geldinhoidsduur t e geven. 

Ool( w it tie CDA rr actie dr: asniran t 
adoptirfoudcrs geen beperkfnr, ,n de 

Va~lt' Con11YH$SÏP voor 
Just i tie 

w,,o ln99en nHI b,·:n:;i<kinu to\ hot 
.,an,al i,, lnd,uen Dist, rhutu.: ,·o 1 "i'.l\l• 

vné.111..Hghdd ,r, ne.-ir on✓~ mtming (JC-ill'\ 

VOl(iu1:1nc1e.1 Nt1Jrweseno Jr911mi:nt 
om daoJrrloor een redelijk vcr7.oek Viln 
11~.plrnl1\•fil lc,ptiefcrnrkr~ niet :,., honq 
reron. Dat ge:lm zeker voor hel tw<>c,lo 
kinci ma;,, oei: ·1oor dt.: zci:r wnlnigo us
ofranL•odopticf ouóe"s die een derde, 
v,o,uc ,)r vijfo,: ,eind willen è!dopt~•on. 

Wij l..llnnen hl't een" f ijn ,,101 Wo 
rnfdJ.,indoriHl dat ll~t mo{lelij" moe: 
ltJri in het kc.tdci van iJen famii1t:lbt1nrt 
of ro1svurbo1w~11heit1. tJ~,t tn 1,it1.011 
dcrin(J' si1u,1t1c~ mc1.;, d,l'l èlln 1:lnrl 10-
901111,. \•JOrdt o,:adc,ptecrd o,, ()VC!rtlt' d 
mott n,e1 rw b;;voogdheiu van oud<>rs 
.i,1n ,ich trekken, ooi'.: 11i-0t v:io a:;nirant 
odopti,. ;uuoerr., èll ,J:ril:t 11,-, argument 
v.111 do vcr<ld, ·nifo rc:chtv11arU1ghetCl 
nog 10 1 edel;jk. H•0 t do•·•t ntP.t &f 11:in óe 
l()C''J di~ wlj biJ kindorlc.,1,; ecntpMen 
,-rvai,;,n, zo<JanrH ?•Jlfs, dat ,kin dczu 
J<.imc, i!I t·-:11s !1cl.l g1~111 ,rngd c.1a11 dö 
St11i1tssi)Crt1ta11~,., ~: ... n k,nd,'.?rtotö echt 

par,'n rn1s,,i::h1un voo11ang te 1even. 
De Su,lts~•~c,,,ra,iii ge,,ft ff.-,-1 ,- fo1t.:ch1 
op {1eantw,1O1d, d,,; w•J n1of,tcn uit• 
9ûun pnmH1rV,'lO hat 1,,;la11g v ,,o iwt 
~ind. D~l mol'! nr,,val<'ren, nim dn 
nood vJn •·,:l;tparc:'l wier ham1rnlevinq 
niet 10 1s geworde•·1 als 1i1 ,iel! hë.! !d,·1 
ge<111c1,1 <1oorc1at er Ot•m 1m1<Jnr1 ,, 
IÎJt1, 

W,~I ~vnnen wij Nrn~P •nstFwnmen 
dat het le -adortereo kind noq n,et d,: 
ll!l'IPltChltgc lel}ftif'I moei tièbb()ll IJt;• 
reikt als tol matct ing worcit overy_e• 
gaon Voo, t:('n 9,,cdr- ,ng,o,;, wke, 
als het Vind wt ,:en land rr.N Nm heel 
a11cJerr.ultu11rp<,11roon •oo,t , 1s het 
noodzakeli1lt dftl hel voor hot bï·g n 
van cle 1e11rplict1tif1e f(;eftJid in orb 1a"d 
1s Loal-: du nota op P~•qin.i 22 vr.• ho,/.t, 
moeten ook fü1>1op uitlOndN no"'n 
mogelijk u111 m 1e,:r incideniole ocvul• 
Je,; 

Wi/ vr ogl•n ons _;f of he: nin wcn&e 
liJk is do 9;1rantiovfirkL"rin9 te be por 
ken tot rPiskosten ver oor 1aald doo, te 
rog~cnd1nH van kinderen. rlie btJ voor• 
beelcJ door- ouders bit net ontbreken 
van een 1uhtc of:,1,;ndsv1:1 l<.f,11,n9 ,1Jn 
1erug91,ivr;;agrl of doo• autot11ei1cn 
worden te1ugveila'lgd De ov~riy!:l 
~osten llJ/\ ll' vorgelijken rPet de us, 
co's d,,. ook e,rn g~boorte tn de Neder• 
landse stactt rnctzic.h nier, bn:ngt 

De nota is niet duidelijk ovut hot 
teefrijdsverschil tus:,en het :idoptief• 
kind en de <JSPiras:'lt-adopt,efouders 
Accepteert de St,rntsse~retaris een 
teeh•Jdwer-.d11! v"n 40 jt1d1 en is Tij 
voorr,emens '" dn richlfipwn, -~ri at, 
sokJte grens van 401aar tti steller,' 

In beg1ni;el 1k denk d,m uitsluitend 
aan hel bclanr~ van ht>t kind kan on1e 

AdOpt1C Pil ,doptiti 
vombe1e1d1:,g 

;r,,ctir. 1ieh vn(on,gen 1nn1 dP. ,,b,;,')fuw 
{1P•ns.. mil.ar <,o;. 11fer rnoot(!n U1 i1 ön

dorinue11 mó11ol11k 11111, Prof Dal ;;11ge:1 
:nor, lt.l in h,wr ;;rtil.:t:i op - ab vI1fdc 
voo w,,iltdll - d~t u:• dllop,,uprocrnlu 
ró 1.0 vlot, O•J11voud19 on vt-01 ad(lµti<:t 
nud'3r sm ÇIOP.d~oop mogpftjk rnoet 
wordnn afgP.1ood. W1J.:rö01 rno1:t 0 n <le 
ouci1J1s eccst bij de kar1tor-rechter <i~ 
voou<liJ ,1anvr<1ri,:n~ Som~ rno,;1 chwr• 
01> wo:d<·n .9,·,w;icht, to1rl1 •• do Aund 
voor ü1;: K;nderbescherni1ri{1 d,: h"•el~ 
o• ,d.,on, Vv"èfotn moetnn .>ij e(n jll:ir 
v1licl11cn on, <lf' 1tdoptill b,j dt: mcf,t , 
!>ml. tl'. :.Conncn dr,nvraueu(Vl/11;_1,o·n 
r.,on·cn 111 d:-.aoo, "en rwvoc:,at in-
~.c h;,f, •1le11? 

Ik l>en bcr.!ist voor hot <'' •'eren va11 
W<Jrkg':!lononhoict, mil,H ik •11nr1 ilH wat 
011crbodi9. V-/i°'lfll/}(.'r zal Nodo;;rl1wd 
nvr>rg;i..,n 101 dr, rêJi1f1c:1t1<• v.1'1 het 
Ha:ig .. /1dop1îevG:c!r.ig, da: onder un • 
<.J'3r, l'Ott britàc11cn, d:n arfopti,•, dm 111 

oen !lnOer vc1drr1g i.HlHl, hiNer~.__•nrt 
v,orrll, wa.:irdo<)r 111..i (la r;ohcl<i ,JtJop 
t/«pl'Jt:\•ri1,re herh,wld bchodl tE> wo• • 
den, mN ,1110 co11st:'1lll'!'lt11 s v ,n,fter, • 

Ab lOSdl: llfl li,at~-lr.: \:Q(Jrw,,ordo 
V\JOI udoptitJ wordt w1s1t,fcl cl ,toe 
p1ai1t~1nnnn von bn1tunf,,nds•~ k1ndu,·ort 
1n Netforlanó g,ecvc1lu1.mrd mn<;:en 
v.or•l1i111>m or d:rJ manl()r :01 t•cn V&r 
,.mtwoort:I h1:!olt1 te h,on,l'n konll'n Is 
<fo St.1.i~in,:r<J:,.ri:1 bcrei<1 om op \ ~- -,1 · acht t<· g1•i•<ln tot 1>on ,iv.1!u,>rnnc:tx,11 } 
cfr:r , oef< w.inr111t dm1 do norfig,7tf.j': 
ie,osi:onclu•.ies kunrièn word'Jn ue;- / 
t:oisi< ên? 

M 11rrhcer Oc Vor,rrltte.c! W1J hebben 
in N,id1>da11d 1>i1na 100 000 uu,tenf,md , 
i;~ n(;loptlc1 k1nuer.:n. H,,1 ac1n1:ll ,,dsni 
rM11-é1dopt,.,foL1dP.r~ 1s no,1 stt>eds 
11ie1 riHlilndn, gèluJ..kig maM 

W1J ?·;tihin op hr-:t plln' e<.n (hlt'\fdl vr;,. 
g11nn111o•m uit tf1 reik"n voor h .... m,clr.Je-
lingsuc1ivi1011en voor 1nterfa11deli1ke • 
al.Jopt îe Wij wrlll"n gr.-.,tg t<·o C<H'l!qi;;,l 

orgc1. ,n voor de re-!Ji,;rrat1r, van ,,an mei 
<.Jrr,g•·n "" de ftact i,• ViJO hc:t CDA vindt 
r, et d;rl 'id M1ni-;r.1r1r• vart Ju~t i11e • 
<laa,vo,~1 de mer.st il.Jngc,wnzun msrnf 
l,ng ,i;. l.c. vi,rgo1ijk luerme:i een andere 
V!tltrol.., 11;;-gistrdtit op tiet u11w111 van 
d, vri!k•;9c,ondh!?ÏCI. 

V.111 zt:i>r ,1roothuJar10 isd:it ve-d ,rnn 
voodicht,n!'l ori nformatle worrlt ge 
d<1an ov&, JE, adoptif! 1-c:11 over (Je ndop 
11t:voorl>o-?r(~id1n~J Lr bei;ta,11 op (lit mo 
ment r<·tJt1;, 0011 l:lcleid,,<,vc,rf1,;9 a<Jop 
t1ii,-,1ken waor BtA. Werelrlkinrlr~rnn do 
Node1fodande V-efl)MUH'U voor Plcr·y 
ouoo,s. de 1nte1 na11on.-,I& S6ci.;I St1Ni 
et- ,m mogèlij~ binnenkort oo, <lo 
BA.NNDlde noordelijl<<> groep van pleeg , 
ouders} hel ministori•• e-n d,~· Ra.id voor 
oe Kir1tl••rbPs<.hon111ng ronrl d1e tafel 
TUll'lfl :rn1en voo1 onder .:indore onder 
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hng, in;o1m ,110 en overleg. 1N,j zouuun 
dit ovnrtog mo11t0n slt11ctu:ercn en on• 
w 1wd11chte11 ,,aan C1,1or lllJ uit b11 voor• 
IICPl~1 na ,r ll!Jn r.ancf voor •. , iOpt1è-t, .vaar• 
lrt vor911nnmOhouoers p.irt1crp• ren, een 
r:iod d(p dient als lnfornw1i,•• Nt voor
liet 11111,1&Ct1J)lcurr1, ev,•ne, 115 QiJ centrnle 
, ngls.u.i1ir.• v1•r,01.,1H ~n oe Ro.oe1in9 go• 
v,o ,gu en onuevu, ,flrl advise,•(t Q.VQr 
ttl!c, Ulkcn m!.lt botrokkloo l.Ol dr, Dü.Op• 
tie. 

Onzo fr.1ct,o vind1 een ovc?1IG9ör• 
g-,nn om verschordeno rudeoen van 
oen denn:,t•i ucoo: t.>,,fong, d11t .tij hfor• 
ovtJr de Kamer "On 1,1ltspr.,&k •ml \/ril• 
goo, . 

het gi;vraagd en ongevrangd ;idv1s0 
ren van do Mini1,lC1/Stnbtssccr utarîs 
vim Ju:artie lnz:.c1!.:c he~ lmerlan<1clij~ 
-0rlor,tleboleid. 

c.n gaat over ,o. do ordn van de dag. 

Oe1c mocie k1ij91 nr,3 (16 194). 

Ml.lvrOU'.V Corn"'ll•.sen tCO/,): MiJnhur 
de Voorzitter! Mi1n frr cue 11v1I do wens 
ulispreken dat me, b<'11c~km9 tot de 
int..:rtandelijko ndOtltl• e- ,r ,Jpane wet! 
gC1mlg kornt, ule nilll wordt ondcrge-t

1
.,, 

brecfit1Jif Óü PlC1ffiléTndmonwêt ( 

D 
Oèt hl N11pel-; {'NO); Mijnheer de 
Voor ,tter Op ·Ie vulreep van de hLl!Oi• 
ge k:1uinolsperïoue. mogen v,ij het da11 
toch nog mC(lma~en: oen getl<.1chten• 

• 

Ot. Voc,r.:îtte, : Door do leclon G. M, P. 
Cornolr ,sen en Nijpols word, do vol• 
oendo motio voorgosleld: 

wisseling tus&en de S.oatssecrctäris 
van Justitie en do Kamer over de gang 
von .1'Dken rond adoptrc. Door velo or
ganisa,ies i,; JI j11runtang en c,,recht op 
10'n deba1 .ianuertrongon e,, oo~ d1· 
Kamer hoeft die behoefte versc'ieide• 
nu malen gcv<:mrfo"rd. fa djn reden~n 
te over voor dczoöi~ussle.11<: den~ 
cl,1arblJ In de C!)Jf;U) r,fllati. Htm het feit. 
du( d" huidige wettel!Jke regels des• 
tijds voor namolijk lijn gemaakt voor 
de <1C1optle vnn Nedorlands11 kinduren. 
De adoptie van tnilte11landso kindetan 
hc:eh v:inaf 1969 oon grote vlucht ge• 

• 
Ot•Karner. 

gohoord de beraadslnglng; 

overwcnondu, do noodwak, in hot ka• 
tbr v.in eon beleid tortakovan inter• 
lnndi,/1jk~ .,doptiu w komon töt een 
:-~olsnl van •:rin beportl a11n1àl vergun•\ 
ninghoud()rs voor irH1,rt:indelijke be· 
rnid<f,,lingsactivileiten; 

voorts ovmwcgende., het hr,lang v.in no01c11. Oaurbif hohbl"n zich allerlei 
een goiJcl ovotlt,g tu ,sen vorgunning• problemen vc,orgt?cf<.1an, die nle1, nau• 
\louderi; or1eJ11rlin9 en tusson vorgon• wolijk& of op woin19 b1Jvredi9ende 11..-if • 
nlnHhoudora en llet d"purtornent v~n z.e 4iJn opgelosl ît•n twerdo noom ik 
Justitie: do rnistocswnilo,, ,n vertwnd mf!t do 
,1,1-;cnneoct,1 ue nootlweik vun een '.fèr• interlendelljko ndopt,e Mèllahde orgá• 
iJntwoordu voorborc,ding -onder nbatloc on Individuele· personnn ma. 
mrior door voorl,chtmg ,.in informatie- k<m zich in uen ••llntal gevallen schut• 
""" de .t!ipirc1nt .tdoptif'f•<>udcrs op het dlg aa11 allerlei onolrhure praktijken. 
9N1n!>onderzook ,·n de opnomo v;m Als dorde ·,tip il dl' •,tceds te(ugkl.:· 
Hen b1.11tcnlands adoptiefkind ln hun re nd<. ellomfo ronp de IP.nrut,wachthj~ 

• 
9
,,,m, Hln voor do begln~.ohoestemmi(,g a.Jn 

!Ie, i!> d,ü11om ooi' uc.n goede wa~ dat 
van monln9, dat not buheèr van O!Jt'I er nu een nor11 ter 1~,lel li(ll, woarin ec,11 
contralo wachtlijst niet da taak is van a.intal ,aken betrefü:11de adoptie op 
hili dep<1rtórnonl van Jusllt1f'; can tijtJe wordt QNN Terc•ch\ merl<t 

• 
vonoekt do flegQrlng, te: bi·vordoren, een aanral acloptie •orijanisatie op dat 
dut er èen cuntr ale organisatie of uon het sinds 1956 dt eerste l,,ear u:, dai t1r 
J'Oild voor overleg f'O advic<i y:,t~ ~C' he ovc1 de1e m;11t.Jrio éen rogeringsstok 
lmorlaoèlehJkü a<.loptil)tlc-1,~W komt. op 1Jfel lig1. 
wa:mn ZO'NOI ~lle vi,rgunntoohou(fur1; Ik ,ou daarvoor do Sreatssecretarls 
alsmede: do dopartomonren van Jusll• in ieder gova! dank wlllen .:eggon. 
tio, voot OntwiklctJlrngsli.itnctnwcrking Op do vraag ofdo nota onaHnstam-
tïO van Buitenlondse luken mooton ming ~an hobb'"ln, kom ik i,traks nog 
panicipe,an, welke vorder ond(:r ando- ui1gubre1d 1eruo VoQrdat ik daar ie1s 
r,i tot t,1ak llf'nft: over ~il gaan zfJgt)cn, ,ou ik eerst nog 

eari d~ M,oil,t,-r 10 ndviscr..m ovc1 d!! een a11ntal opm1 rklngan v,illen maken 
~;;nvr.;gon v,,ri:i:-.pirom V{tf(IUOJÜ!!B• over oeri punt wnarovc,r in de noto nlct 
ho11t101r., ---.........;;-........... wordt gesprö1'.cn, nl de uitgangs· 

ht1t doen u,tvoo,onvan eon aantal ?\ punten clir .ran r.·~n adoptiebeleid t •,n 

,,tuemntH· uilvourttnd,; t<1kcn :to.ils grondslag moeten liogon. De Staat!:• 
voo,hchting tin i11tortnritio .,,,n 1.1spi• ~ccrcHorii, 7<.11 missct1lr,n tcgen_w'3rpr•n 
w111 .1c.lopt11;t ovd,•r<-, alsm'?d'l 111,t b•:?· d,1t door cl'- Kamer met n.imt: 1s ge-

'""' "-'" d•, ,unttJI• ~,aa,d •" "" "°"' ove, do P"'''"h• 

V.r5f;) Cornrnissie voor 
J11•,uti1! 

Ad6p1Je en ~doptle• 
voorbereiding 

ga11r, van ,a' en tnJ <1doprit Dut n10~1t' 
zo 1i1n, maar d,it net•rnt namurhJI< n;et 
v.,:g dnt <ZO voorl1(J9f,nde nora~arden• 
liji< aan kv:ahl·'fl hfld 9ewr-nn,•I" .i!s ,., 
oot een i100Wswk gcw11cJ lOII :i1n Mm 
die ultgi,ngsµunten, Ik hacl hl't cfaarom 
juister gc:1.,cht .ils de Regtlr1t19 had go 
POOA<.I in Cle nota aan h1 !J"V<·n o(I wol• 
kc 61.,sisgflduchtcn hot tlcfoptu;betc,cJ 
ir. gofunde>Jrd. 

In Don r.rukel in F.imilie 1tn J1·ugd
rech: ninu Mick dt? Lange,, m Hl79 
u1tg1•broid fn op da voorwaarden d10 in 
11_lgcmcne 1io aan intcrlondt?hJk(, JdOp• 
tre moo1011 worden vorhondon De air 
tou, gedft in dat ar:f~ul op voonrdffoltJ• 
kc ~~ifre aart !ioe hot kh11en va, u 1 
oar19sp11nten van groo1 oolan" , vt,or 
d·1 f)raktisclle ultwer':<ing vo11 111 1 bt• 
leid. 8,J ht:1 vonr;in van f!Cn <1clom1cb1· 
lold baseert rle VVD fr ietl,; 'l:ÎCh op 
rwcc l!itn~ng~punten. 

Ten oorste L,1I uitgangspunt 010\Jl!'n 
ûJn de nood van he· buit('nt.,ndse 
kind 
. Ten lwcode2DI io1erlnod11li1k" ad!')p 

tril pas ffi('Q••r, wordc n aanrtC!J'•'Pi'n 
uts andore mogeliJ '<heden ,oals pro, 
jeclhulp, lokale adop1,c, ,:n lin:;inci••ru 
adop;,o geen soelaa,- rne,~, t..11cdt:m Oij 
de1e twe1, uit(l,ïng~µunton ,taJt dus 
het IJel"ng van het l(fnd voorop. Oui. 
gèon adopti<, omdal de ouder~ hei .il• 
leen ma<1r 10 pluzierlg vi11den. Adoolit:· 
1s hel láal~,te middt?I waarnaar gegrc• 
pen kéln worden, want voor hut k111/J 
blijft het toch altijd tiet beste <1pg~·voed 
t!.' worden in hei eigen land in d P ei
gcll cultuur en binflf.ln twl eigen 901in 

o.-. nkcst idc1:'IIC: ·,itu<1tr•1 ,:.il .iltijd 
nog lijn dat het adopteron van !<inde 
n~n nl1::l l,1nger nooduiknh1k èclf lijn. 
m11ar ,k noem a,Jn , 101 dar w el i:\lhJd ern 
vrome wr,ni. , fil h1t1ven. Ornd.JI mijn 
frac;tt'! dc,e u11ga11gspunton als onmIs• 
baar beschouw, biJ hr:,1 \ oeren van een 
goed adoptiobeleid, wil tk da Kamt.lr 
daarover om een uitsprao\. vr,lgon 

MoLie - ------
Oe Voon:1t'fer ; Door de leden Nrir,el:; 
en G M P. Cornelissen wordt de vol• 
uonde niotr.) voorgesteld· 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegondo, dat voo, Nm te voeren 
.:idoptiebeleld net formuleren v.i" uit 
gangspumen onontbeerlijk is; 

spreekt ui~ haar mening Uil, dat. 
1. bij interlandelijke adoptie hulp c1an 
h_ct kind in nood·uirgangspunt dreo1 re 
z1Jn; 
2, slechi s als frnaric•ëlo spOO$Orino. 
projecthulp or lokate adoptie geen uit-
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Voor.1ltter 

ko111!öt bieden on re 1,;fljko: wi;s m;,9 
wo•dcn .l in,1enon E1n dn1 mto1 landol j~ 
,c :icloptie voor 1101 dt·5l>C:'tri:ftel'\de 
, lnd het l,,nt ,Ie v,:r:in•wnorde recimid• 
dol Is, inurl,mtJ~hj,c adoµ1ie ~en aun• 
•,aordtinr<i oplo%lng ls, 

•n 911.it ovor 101 ,tc.on.lt~ van cJe dau, 

oc,o mo,iP 1, ;ju: n:. 4 {16 19-t}. 

Do h1:<'r Ntilwl~ (VVD): Mijnh•Jt:'r de 
Voo· ..1110,1 Ik w,t ·,crvQtgons een a,mwt 
oµmerl<,nb, n n1.,lv,r101.,•11;)~·c r, cl,,~ 
... :ij 111-ól in do not,"! het)bon kunrh.m r.an
:re1fon. !-.é:1 v.an de ~••làngri11".::.te 0'3• ' 
•-.v,,r, ,, ,:,o w,, hiv••11 lwt voorhggnndç 
~:uk tir:IJl:.·n, 1s tu:, v,•r!JO(l voor óe 
:i,fopt,u v,111 eer tv 1.,nde kind als rfo ou
.t,'r:-; .1l 1w,'e l!ig,•n of adont,,1f,idmh:
' :•o hcbhf:!n De S:ila,ssecrNëHÏ!:l voo11 
ftÎf'I VCl(H het ;irgUOH'lll Villl de verdo
'Onc!,1 r•·ch:v,1un:ii9he1J am1, het ver · 
tJOd <n<F'I &I!: fJ('/1 ~oo•t d1»tribuu<1~t1 
m.iill, ~gei v,ord(•n oezien Mijn fr,,ctie 
!l nrritd.11!.tHl Pen il:genstand>;rvan een 
st•,tecn, V",3:irin de o\icrheid de gelins 
IJroo:te. trnµail't, m1,i:1, v. ,, gdoven uol,; 
l')/ct d:it d" n,ntltr• uul er,iti ntfo1..t so1-
•i::r.•-i. 

0(, rnecs:c ,,(mvr<1nen orn een b1.:,1i11-
'H'l,01•.,1:rn1m1r19 - :o'n 80% - 11ehhon 
Irnmcrs b~tn,~.Hng op h,st l'•'rste mlop• 
hPkir~rl U.1 .. 1'nnast bP.tri1n ht1l ver7Qt•~ 

JOOi <:ell tweûdl! ,1,foptit!!,,.i11ri dikw/Jl6 
t•f.l •, 11,•1111 waar 11,•t e ••rgV• ,idopticf-1,.;lnd 
net on,g•; 1<.in<l is l,n ook 11Jar 1100ft clt) 

rnaç111cgcl goen bctrek!(tl19 op. 
tl w•i'> ••r da;,;1111,1,1 nüg op d.it liet 

u 1 1°7 3 da,,,re111l• · r,'!ppon van de 
Commu,sic-Van Gili;C! op 9cen enkel•.: 
w:11t• \'O:H.1~t:I g,,.,n aan c,-, !Wdi'ChlC. 
i,, · opnom,;m v;,n ,,doptief-~mderen hij 
ldnd1.,rlo1t, f·dlt;')'1n:n beter voor h,•1 
k · nd l0111i1n dJn b11 ec!htr,art:n dw al 
t rn1kt•Jn hiibben Maar ook af heeft de 
r,1 ,-itrcud ,,, on1P og&n na1;wel1J• s 1.1en 
pr,1ktî$Ch eHect, he:t grote bezwaar 
blijft cln d r octe invloed van de over• 
rw1G or ne (Jez,r,•,~Jrootte Daarmee 
Il\ ,.1rd1 ern l't•rsio stap 9e1et op een 
volkomen v.::1 ki:ercl,: weg en de VVO 
wfHt~t d:-:t,lr rutlt :1 ... ~, rtn!'r. te doen Ook 

a' zou l!f t1''<1 tek.vn .,an adoptief kinde • 
,on ,1,11 - t:n wi1 bc.•tw 11felt:n dät-óan 
noo h"c,f1 cte ovi •rt..:id rtiet het recht 
on;·\·J11 ti,,,11 n, ,nopolie in,ake het élf• 

9t,von v;,n büg,n•;el toes,emm,ngcn 
inrsbruik te tnahrn door hot invoeren 
van ma~·,mum aanrnl kindi;:•en Ik 1011 

ctaarove1 de Kamî'r 1.>m t:C:n u,tspraök 
w illen v r.igen. 

Motiu 

Q11 Voorzitter . Door óa lt1d1,;r, Nifpels 
,·•r, O \1 f> C,orndissen woidt Cle vol 
q,:rHIEl mom, VOl'H/WSkld 

Varae Cür"1miss,e voo, 
Just1t1P 

De iCnrner" 

g~hoord de beraod,11,19in91 

~.onr1is gcnomcu hebucnd..: v.in het 
,~9rnemcn v., n do S1oatssctrctc1ri., 
van J11<.tit1n om 11an ouc1,,rs rrwt 1v,,,,, 
~, meer ryfoen ol cic.loot1of•r.inrleren dfo 
oen peginscl•oesrun ,rning .ianvr agc.11 
voor eon tweede ..:llop1î.i1-i:ü1cJ, nir.t 
l.inyc dîc boginsoltoestemmir1!J te 
verlenen: 

ovon,vc.gr;nt.Ju, di.lt hE·1 btJjl&k•n van u,) 
gczinsgroott, nie1 tot dr: t.1:{CO vun do 
Ovcr!leid behoort, 

:;µreek! ,;fs haar 111enIno uit, dllt 111 het 
:.11der van h•Jt <><iop:Hhol, irl 11b: o•,,1 1 • 

grJ\_,aan ma9 ,vor<l:;n \ot h1:t 1ta11u,1en 
von dit soon critc•,a, 

en gaat ovc; ;or. du or11a wm d•J uog. 
Oo,,3r.,,c,ti( ~ 1J9t nr. 5116194). 

De hcP, NijpPIS \VVO): M•j11hcer Óll 
Vorrll!l.<" r CTü not,, v.·orde'l p!anric:1 
oolvouvw, voor 11cn v,;rgunnln9,:<,, .• yt• 
tt~ern w,-iardoor b•!IOr i!n m•'l!r IOt:J7iCht 
moqclijl\ wr;rdt OP f!e berrnddel;ngso, 
9anisa1i•Js en dtc zulfcloorn~;G. 

Er is ·Nel ccn5 01, J•Jmflrkl d H hei ,m~ 
poneren v;,n pirr!a'-s aan rr1nr,r V<><>•; 
$Chriflen gnl>ond(;fl , ... di.Jn dil ({dOpt!t.: 
van e~n b1,i1,mlunrls kind en in die op 
rnur l. ing sc'111iit er>11 kern vi..11 w,wr• 
h••id H1ervc,or :;p,,,~. 1k al over mi:.100 
sf;.tndP.r, t,,nr1t .. ~n d1-J ;-1dopt', 1i.""Jfirt:ld . f1.;:'1 

vcrplichto vergunn,nn voo, alfe orga• 
msJties lian f:!en novd m1dèi"' vormf'n 
Ofll dtO m,&toesta 'Hlûll iiilll tl! pakk1:n 
Op het tn:r:-.!~ geticti: l11kt-n Ó" v,te, ,,, 
dl!? de Sta,11s;:,~crt1,,Jri:; stn,t voor hot 
.ifgeven wm oen vcrc:ui1ni11g re-deh/r, 
sofo. Na.:lèrc be~dwuwing Ic .:rt ccllt,;r 
dat toch nog JI w:u vnr~rs1cn ontur,•• 
!{en, dîe onontbertrlijk 1i1n voor •:l:ln 
(IOP<iC g.ang v,.,, ,,,loo ,·ond "doptiP 

Ik den!< cfaarhiî ;1an punt,:n al, vou, 
lichHng, na1org, COfllllllJlW•I het vur 
bod van ori<lerlirig<' r.011cur rnr,ue, cl,J 
controle op de 11nl1•v1n9 va" rJt· voor • 
~va.!rden in hnt buitenlond ,Je flf'wr1 -
c1elt: afw,k.keltn!J van de ac!Optie en 10 

kan ik rmg ever, doorga,10. E,m verm111 
(ltrl!)$1 ·'15'll zal a IP• 11 maar (IWc;l SClriH 
,en als ec..., strak !Jrlc1d g•;voerd wordt 
en m d,e i:n rnllen c.lP vernunnmgsvoor 
wa,1•den u11gcw1~1~: •10 a-,ng,..vultl moc
hHt w orcten 'N.idrom WL b,1 voor b,:ield 
via de diverse ambc1»•,iJd(:» ru••t 11<191: 
ga;,n kun"''" wc;,«.fon of d"' bu.iwnland 
si:: contactorpar,is;.,tic waar ei•· Neclnr 
lamb èvèrgunninqh0udc~ ecntJc:en 
mee onde.rhoudl, op e:1;11 lat:;oenhjkc 
w ipt! open•ert? Ook 1ou de afgifte v,rn 
U!Jn paspoor- 3.1n o..,•1 vertr,~i<kcnd l;ind 
b•1 voorbeeld pa-; dienen nfaots te vu 1 , 

den nadat dt! tietroU i:>n mnb:1$sadc t,,J 
h,?t Min sreri,.. van Justitie ht>eft ge•nio, . 

A(foptie en ildoptie 
voorber eir!:ng 

mL•î'rd of ,,r ln Nedortand non begini-, •I 
:oesto.nmi11p is. 

1/lln {JfOQt bt1fariH •;irtd i, he~ ('ö'-. dol 
I,ut dn acfop11n-orgnn1s::t1ez 1Glf ,,,11, cire 
d:,1,dring,~n o:• scherper!} voroun• 
ni!"g:;voo,wa.arc!•m. ,:n rfat ,., h"el 
got.Jrl w tm(lrtJP1Jn, ·.va111 lnrliu11 ;;(;n no• 
pa.iid land ee1mia-:I geconf:ontetircl 1<; 
gewt::Czt mN rn<'tlafic.Je I.H10pt,i:;pmlc:iJ 
kc:ri, dnn ?uilen de bonafide orgti n,~:i 
ti.-i; daM ook groto ft•st v.111 hebl.,on, 
Bovendim, wll:in <lio stri11qent, e 
•;0oischr1iti>n er élfle<m ,.-, ,1.,1, tnc le1ct1.:n 
d.i.: ! •et bcl>:1ng VJO /i<;t r:111·1 nc,q n11~," 
ccc-,nt zr,1 .:, ,,9c1, Ook over o; 1 onder• 

.dt:L Ivan de rvi;a v✓il ik samen mi>t n,,:•• 
vrou,.~' Corneli:.:sen 01.; V.am"r orr: <ien 
ulttl)f»ak vracrcn, 

Do Voorzitter: Ooor de leden N•Jpols • 
O'l G, M . P. Cornehs111.:n worut •iP v◊l• 
9::11dè mm,e voorgC"steld: 

o,' rv1rncr, 

getioo,·d-elfr b1.;rnt,dtloginp: 

kennis ganom1,n huiitl ·:rt<Jr., V.dn nd 111 
rfe 1ookon1:ll Il! bant,•rcn vüt{JCJnnin• 
g'::nt' dscl voor org,misotle:, rJ,e ,icn 
b.- 1igho111fi>r1 mf>l udtrptu', 

ov, werw"<Jo. <lat dé ~•1:,w1 cJ,c ;,1,:ir1 die 
vergur n•nrtcr, 1lj11 vnrbond<J11 on vol 
doundc ui:gowcrkt en niet scnc:p gu 
noeo 111n onder aiwore len .i:;n71en 
v.,n r:!e cc,ntrolr~ op <1'; !J-"lf19 vc,r1 ,rniwn 
btJ ;.rlnph( in hm bu1to11lar,d, d,:, conlr 
nu 111:,t van <Ie or9,10h;nti!:'s, cte n<1zo,q 
van en dt: voorlichting hij adoot,€ 
f-!H1 .. ; 

vt:rzM;kl de si"atsse~r-:Wris. de. voor• 
oenornen v1:rgunr1mgvoo!·v.,,1:i•den 1ri 

vo9rnoetnd'~ tin ö◄-ln H1 pns~~t-n, 

• 

•1n gJat ov,Jr tot do ord.: van d'1 rt,ig , • 
DNn mot .. ,~ njgt 111, G {16 194). 

De h,·e1 N1jpe ls (VVO) MiJ11hter de 
voor:,ut rl Dan wrl ••· "' dit ve<IJand 
nog 1<.:t!> opnwrken over de pos,tie van • 
de · u•lfdor·n"r D.ir <io ,elfdoriner h<>t 
OVl'I 1jjn g1:li l1$$1tuc1tlt: opgPrnaakte 
rnpport ir1 de toel..oms1 alleen rnaar •.,ia 
ee11 vergunnirighoodor .Jan binten 
la ndr.<i autorl to,ten kun doen t<>eko 
mun vind ik op ûd11l'li een {JOCdë Clfl • 
los&,ng M ist1ru1k van die ,aµporten 
voo1 de handel ,n kinrlcrcn lvl n 10 wor 
dt.'nvoor 1<ornen De vriiagis e:cnter or 
d,c vc:rg1,nnrnghou<1r,r ook to,,z,cht ?,-., 

ho, Hfon Op de wi1ze Wail<OP ,1., 781f • 
doenr.ir aa111ijn kind komt Er11g we, 
1icht daarop is zek<,r gewenst, hoewel 
er oc,I< in h-e1 11ie1rwe ,1doptir-bo1c;c1 vol• 
gor,s mijn r, ,1c tie voldoende , u•mte 
mort blijven voor di(' zE:!lfdor:ners. cfü~ 
d1kv. 1jl:; beho11:n t<Jt de zeer 9€,mot • 
veeruen voor adoptw 
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N1jpels 

Ovlir do lllopnle Lelfdovn, rs kim [t• 
hoef I Ort 1Jin. l~ vrUJlfl mij ar, of men• 
sen dill l'o fan1111ch op óon kind Jagon, 
diJl 111 allo voorschrillfln ovcrtrcdon, 
wel In swa11:i1n oni ,•en }.1od ctJn e\'On• 
w ichtioe opv(IOd111g lol g,'Wl n 

Ik vroag mij el of {JO 1111ld1ge oocto 
van f 200 110!1 wui een QfrecliO\'& trnnc• 
tie vor1111 vop, d1<} lsntshln. Voor c.!c il· 
lognte zolfdoene·s neldt huticlfde alt 
voor de maluUde h••mlcfdolingsor9,mi
c;atles: zij b1ongcn achndo toe aan da 
positie van de goodo orgnnisritios on 
~clfd1lennr:. en 111 hollen voorbij .11Jn de 
uel,,llucn van het Hno. 

1 '°om tot do posuie van het BIA en 
.tros w"t dJ&rmce samenhangt, Do 

S1at11 ,soc,ot"ri. wil hot f!IAonwor• 
men H>t t)On gowono vorgunninghou• 

• 

dande orgnnirmtia c11 liJ \\ll vervolgens 
h(;l rninlMtirie dec• ntrllle reglstrtitio 
laten overnnrnen. Hot h<'o1t wuinig 1in 
nu ultgObHlid to fllosoforen over do 
vraug waiJrOin het BIA niet is gowor• 
den tol wat er mee beoogd werd, na. 

• melijk dó,contrale bomlddclingsoroa• 
nlGatio. l\; lOU d.i/trvoor LCkor ni~t de 
schulu biJ het 81A w,llen legg_cn. 

0, oorzaak vnn het f,JIOn vun de 
vooroenomon opiot is nfot zo :!rmpcl 
Bon Mn partij ·oe 10 dichten. 1;:; bopcrk 
m1J 10: do constatering dot er ir1n1ld· 
<•als meer bnrntdi..lnlingso,ganisatics 
1i1n, o,o sat11en mol do 2eltdooners :.ro 
onyevecr dl' helft van het aontul toe• 
golàlcn kindcr(>n in Nederland voor 
hun ról«•nlno numon, Mour als het ta• 
k1mp.1~kot van het BJA uldus wordt vor• 
klei'nu. clan bli1von nr natuurlijt toch 
•1<w hanLol 1ekon ove, ui tvsscn v.-al 
on sch(p dreigen 10 v,,lh.:n. Ik den': 
d,1urblJ a,in de.: inform3tlcvoor óeni(lg 
rwn n!euw,ingcschr&vonechtparen, 

• 

dio noo nier b1ir.chil r.11 over een b 
oinsi-lloos-temrnio9, uan de oridnto-
1 lng~bijoonkon,$tli>n, die een sfoods 
bolongnjkn plnats innonam ao .aon het 
bohoat van de cent mie woehtllJsl. 

• 
Voorol hot alscha(fert vun die centra. 

to wachtlijst 101 een ont1cUt•nde con• 
c1.11rontiPslng lussuo do verschilltmdo 
org,rnlsaües veroom,kc:n omdat diP 
1mmN s 11llom..111l hun à1gen wachtlijs-
100 1ollen gaan krijgon. mot "110 gevol• 
gen vun dien. Met u,~n controle v,ueht• 
ltj:-l wo1dl dn soon problemen voorko• 
men omd;1t d•• verguno111ghoue1:!r 
zfoh heeft to houdr-n aan d" vol9ordo 
win da lijst, diu is geb&su,ru op dsJ do . 
wm v<)ri Jtg,ftc vttn tie tJe9iosolloo
!,tcmming Zo'n c1:nm1!0 wach11i/-:l zal 
overigens nog 1wd1Herimtio.Jrd kun• 
non worden in d,t, t in dEil ouders 1on
dt•r uun voo1 ~eu, voor een kind uit oen 
bcp<1ald lund ce,ctcr 11.,n de beurt wl• 
Jim ,ijn don 11j die eun r.ind uit een be• · 

Va::.lti Commissie voor 
Ju•,tltit.: 

poatd lond willen h1Jbben, D1, 1s in feite 
dozolfdc m011lodo 1c1ls die nu bi/ 'mat• 
chlng' nlaatsvindt n:imoliJk het wc, on 
van 9esch1h.o ouders voor een bc
schlklluar Hnd. 

O.iornoasl vraag Ik mij af\\ aijrom 
die centrale rogls1ratlo olleen bij he~ 
dopartt?mentzul mogen horuslen, :o 
mo-0r omdat ten aantion win het t-,e. 
heer van dle lijst nooll klachten ,djn ge• 
\veest over het functioneren van h"t 
BIA. Dat er een 5Chf;Îdmrr pl.iatsvindt 
van de vorschlllcndo tiJkOn ven het OIA 
heeft onze lnstomniinr,. Het BIA zal 
zich In do toc!.:omst i unnen scharen in 
do ril van andere vergunninghouders, 
maar or lal toch een ni.-.uwo instelling 
lllO(li,,m komen die de 011enval!<.:ndo 
u11lcn op zei~ neemt •. iiJn gedochlen 
r,aan daar bij uit nuer i:?en construcl"' 
wourin eon11le1.1,-.-~or9.anlsutle worét 
opgericht wua1 ullu 11•.ro~ninl.!hou• 
deu;vorp11cht bij a&ngoslotcn 7Ïjn. 

Oio nieuwe orgé111is11tle. ie vergolij• 
ken me, net hl1id1g• Beteids-Over!eg 
Adoptiezakon zal in de oplet die ons 
voor,ogen staat tot rnken !(rijgen: 

u) adviesorgaan voor de Mmister 
van Just1t1e inzake hel interlandelijk 
odopticboleid; 

l>) 0•1crlogorgr11m voor de vergun
f'linghouders; 

c) hc, vel7orgen van de informat,e 
en voorlichting ailn do ~snvragers van 
oen hoointdlto1.1stommlr1g en aan aspi
ro11r-adoplicloudeis; 

d) centr,dl) re1fstnitje..van tlo aspi- l 
ranl•adopt,oloudors: "' • } 

e) hel hcht.!er van da contra to 
wnchtlijs 

Over de wcni.olijkheid van uen dN• 
gelijke nieuv.-c insteH109 heb ik samen 
nwt rnevrou .·,Corn•Jllssett, de-Kamer 
i:>m •Jen oordeel gevreagd. 

In het begin van rni1n betoog merkte 
il- at op da, een vun d~ grote bronnon 
van imiatu, do tang& tijd i:. ç!i& or ligt 
tusse:n de aanvr.1a{l van een beginsol• 
toestemming en net Coltelijke 9ozins• 
onderzoei... 

In antwoorq op schriftehjko 1/'ra{len 
die i~ ~om1•n 11101 eon nnntal collega's 
heb gosteln en waa, in onder andere 
werd vorvvezen naar do vorig jaar aan
genomen motic•Véln Dam wordt door 
de Sta.itssecre1sri~ tocgeregd dat or 
bd:e:-.en ,-at worden hoo die afgiftt.J kan 
worden vorsnotd. De achterstand bt:· 
dra:191 nu to'n d1kk-o 2 jaar, te1wijl t0 de 
motie-Van Dam \-.,o,ot ge~prokon o•.,or 
een n'1J~imare duur vun 6 111,l11nden, Ik 
moet constater, n d<1t e, van d& uhvoe. 
ring van oc mo110 ·:.l'inig terecht is ge 
);oinon. Hoe wiJ het oo~ wenden of ko 
,en, hm ;ii,nt.11 Jfg(ig•:ven heginseltoc~ 
tcmrnlngen i::, n,ut voldoend,:, om e!'.'11 
verontwoordo kuute- U! kunnon mak,-n 
urt het oantal oanncbodon kinmin::n. 

Adoptie on edop1ie♦ 
voorbereiding 

1 ✓.ou ·.:in d· Stoo::;secrc:a, ,s willen 
vernt1men wel~e concrnte m<1,1t1 uge• 
Ion e1 na het nn:,\oord op voornoea1• 
do schrif,ellj,.c vrng_on :-rjn gcnom,:m 
om de actitcrG:and weg te\•. ui!.;cn. 
f!icron .'.l,mslui1r,nll 10 1 11<. ook nou wil• 
fen ingaan op de w1jrn v.in onrh:r ,oe;.. 
bij de diverse r,,d(:O voor do kinderbu
schermiog. 

Vr.n de lietrokken organisaties horen 
wij nOQ11l eens do :Cltttht d,ll do ondu1• 
ioel;en ondorling behoorlijk kunnen 
vt ;chi en en nog erger, d.,t o"ld•••· 
zör !(en wt.il ee11s plaatsvinden door 
r~ cJ.,,,. rkers\·an dr• rudon d,(: e1gcn
ll1k grote bo2war,1n hebben tegen ir,• 
tedandelijko üdoptio. De Amstord,irn• 
:,o rn<1d kon; een spi.clul~ udopt1e•un11 
en d11J v:erkt daar volg,ms do berkhtcn 
tot grote tcvru(fcnheicf van ól.l oudors, 
de organisaties on de m1Jd1:workers 
7l11f. li;; ÖO Stn:Hssccro~.,ris b!.!rOld n;i IC 

gi,an o! o· n1elfdc :;trnctuur l10lc rn~t 
voor de tmdere iaden ing,•voeru ,ou 
moeten word'..ln? !:on uant.,! strut1b•;• 
linoen 1ulfon op die manier wellidn 
,..,,, ,,ngcaomen kunnen worden. 

Ton overvloed•• murk 1k op d 1t de 
VVD•frnc1io ,,ndt dat het 9t:iinsond1;r• 
l'.O• t.; oig:!nlijl nir?t bij dtJ radon thuis
hoort. Mei movrou,·, Cornelissen 
ruc:,n il.: cl.11 een oplossing op dit punt 
voorlopig niet in hel VO{schict Hut, 

In do nota wordt verder oen v,Jr• 
scherping ·:!In de leeftijd"nreM voor 
ouders voorgesteld on een vaslhou• 
don aao d~ le~rptichlgren~ voor Undl' 
ren Ov oor s t,ovon <fo 40 jaar komo,, 
niet moor in ,rnnrnerJ..ing voo, ,ion tlc 
ginsetto1~i;tu111nim9 leder·• lcoll1Jd:. 
g "ns is :11bltr.:i1, en d<1t9, ldt ook voor 
cfet& Ik zou u~n icdar gev·il voo, w il 
ten plt·lt~n het led1ljdsvo,u1sre,·11c1 ,o 
absoluul te filfon gelo-,n ul~ht t nu 
wordtvoÖrgiJSkld U•tJond1>ringssmr 
at_1~oele1, mogeÎijÜ>ltivt?n Ik dènk 
biJ voorbodd aan echtpar,;n d11J pa,; op 
l.iterc leeftlJd ÇJetrouwd z11n en ,ian 
01,htparen woaro11 luS:;en éli! r,.irtne,s 
oen groot leeftijdsverschil beSl4Jt 

Ten oan;.l•·o van de teeHijdsga,rv; 
van het kind bon ik gencfgd mij achte r 
do Staatssccretens op lts <it tllfcn. lnw 
gratie in de samenleving is een befang
riil,e voorw,,arde voor een geslaag<.k 
ndoplie rn op lalero lt•ufu1d w ordt dir 
intcgrn tiu alleen ma;1r bemocihjkl, hot• 
geen n,et in het b&l..1ng van hei f.:ind is. 
Ik voél \.Oori.ha'lds dan ook niN voor 
d verhoging van die leeftijd 

De St1.1Jt.s~eCrt,lilris mei kt in hot 
voorlignend& stuk nog op <lát ook nu 
odopti•1 v,rn l'len gohandic.ipt kind mo 
geliJk bhJft De vii:wg tl> of d11 L111gang:; 
punt n et 1n 1itt1jd Is mol hel gestelde 
andor roni c ,n d.:< V1el'.'mdeh113t•ncir 
cula11 ~. deel G / Ab aan die cir ulu•ro 
als c,,1eriom tou wor<lcn toegovot•gd 
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Nijp1•I~ 

1,tt h,•t ' & udopter1:n kind tuto, uls vol
·.v.:i;.scnc• ; (,l!sfondit1 rnod kunnen 
funclloner1;n, dan 1s <IU circulat, a <Ja,ir
.,,..c ,n ove1eenstcn1ming int.lt de,,1 
,,,t;, 

'lrr ic, ,·raau ik 110g de aandacht 
voo, 01.! pruhlemen van hen die finau~ 
ci1..:N niet in ,;tuat tiJn tot a<!optie ov~, 
t~ g,w,,. Aan de h'1nd Vé>'1 c!e OO!i ter 
bescl1 kkint; •.t,,aml•• {)~gavons kdn i, 
,,,, t 1>1,oordelen of N t1i,.1r sprake is w,n 
knd;>1i:1ten. Wcllitht i,.an d!.! S1aats
secr(;tclris !t!Ho•,er opheldering ve,• 
~ch,·,ffi:r , 

R'" .. t ' lltj r,:ll';iotle nif"ts anrlérs o;rn 
Ic t:op,,ll rJal h<:t nil'Uwc ls,,1)111et va.,rt 
,,il 1,•ttt!11.,a11c1 do 'l"Jrnicuwing en 
a1:1<ivulli1111 \,11, de h11rct1ge •::ctt•ili1~e 
'i!!J<llS. 

·
1
, IJ.. g,, er c!,1arhiJ vanu,t rlat dit ,a! qe• 

lH•11r. n met 1nuchtn<:m1n~ van de wen• 
Jen éi~ de !<tirncrvan.Ju,ig op wfcl 
'H.•t:h uclcgd t;rn vcrnle11wck wett•..:liJ
<c "· ~1cl111g ,al u1t,>1ndol,1k <10 kroon 
l'Jn 01> het W>!1lc. van '1f die menson c!11~ "J/, z1c1, bçlangdoos lr,lettcn voor de ht,1,-> 
U.:111 die: k,nd,irm, cp de WO!Ald ri11) on1,> 
s\1;u11 hard 110<11u ht:lil>tm. 

I . 
l\·1c1.,i,,uw Korte-van Hemel (CDAt; 
V\ ,jnlu,er de v, ,:,r,,lt,\r 1 Nta hc;t ,er:- uir
vocriv,~ .-n 111hc,11t1r-liJr-v v1.; r 11 ,a 1 , ,,n 
mi1n c:.:,llcga, nv.wwuw Cornchsse,n, 
nch 1k nog enb:;lt:, oprnt¼rkingün ov<,r 
d<• jlll 1óisclw .11:h1c1 uromian VllO ,,clop-
1,e in n:1vol9in9 van colleg11 NiJPtls f:n 
in afw jking vnn hetoeon d,· Staats 
secrei m!; sll'I! lijkt h t!t nllJ 1c,ch juist 
d.it w, over Clf' 11dopt1e als ,odanig, do 
binncnlambe ,in bUttl'nf11nóse adoptie 
:,prcl<cn He1t ,s ,)iet n,\..s Do adoµt,~ 
vi,·rt dit jaar h11u zilveren 1ul>ileum 
W ij 1 11n 25 joren mN adoptie belig. Als 
w 1j de ::iesch1<1den1s van de adopt1t' 1111 
gaan ,aar het v<1rlcden, hm heden en 
de toe,omst toe, lijkt m ij dtt het juiste 
moment om even stil te staan bij w.i t 
het 1und1schc feit win adopÜP ,s, hin 
en moet ,1jn 

Ik kom dan ,..1;e1~e1s1 0 1. Ar <1.e bulu;n• 
land,-• adopll" te sprl:'ken Als 1k ~eo 
rlat hvt vtmij11 11, de staart Lit, wil ik oi
genl,Jk niets negatiefs ,:eggen Ik zeg 
het 10.-:h eigenlijk wel Het opmerke• 
!ijl(,: i:; nam(;'hjk dat ()p ~e ldatste bi,. 
van de nota v.an de Stnatss,,crNariS ~i

~enhjk pas duideh1k aan de orde komt 
de ontwikkehng van het binnenhalen 
van t!en ktnd uit het buitenland. Dit 
t-ieeft dlJ1dell1k te n•nken met hel vrcem· 
delingenbelrid naar e<'n bolQid toe dat 
uitgaat van het belanfJ van lwt l<.ind 

Op die pagina, pagina 28, stelt dtl 
Staatssecretaris dat aanvankehJk op 
ncm111g van d<• be91mv:ltoestemming 

V<1stt> Cornm1s,,e voor 
Justitie 

11.1ist biock in de v recn11.lal111w.:nvoof• 
~chnt1an. d:-,1 cm brishssing,m enzo · 
voorts ruim r,eno,19 lu,.en om cf!J e1san 
van bq31n:..eltoe-,temmrn9 te ret':ht 
~r,i;;tclig(?n 7.1j st•'!t vl!rdi't • Îk Wf,PI 

nfet or keen znkero sµiJt be,ncr~ bij 1Je 
S!aatssccrnti'.lri"' -dat JiJ P.Cht,-:1 rot,, .. 
concl11J1tc rno, -~· kom"" w, 1 ri het licht 
vtan een aant ll t.1;slis:,i11gc·n van de uf 
deltng Rl'rht!<pr.;ak thans mo,,1 WOf• 

den aa11genom1•n dilt dE verlL'nlng oi 
weigedng Vilfl een b.:çimseltor.st1:m 
ming een zel!srandtQf• rs, ~•n niét (!er• 1:1 

liet kr11!er v;,,n de Vre•:mdef.ng~nwoi, 
Ik vind het ).'.ll'nmer ci,1t rl1e onlwi~kP-

, l'lgen vanu l hei v1 ecrro11eli11Denbcl1>id 
nac1r ,--:.nsoort van kiadcrwc•liÏjn:;b,i, 
l•Jic! 01111ank~ het M,n,stcrie Vi!'l Jt1•", 
1/c t1ebbcn ~11aetsgcvc,11don, Pn ·ra· t,, t 
rf,, arc;nling ~ec1itspra"i. van dt1 Ra·. ·i 
v,111 Sratc i..; gcwe,;st diu iri eE·n aar • ,11 
t1itspr,1ke11 duidt.:liJk t,cdl gn1Nl;ik,1 

w<1ar hr:t nu oiuun1iJi< urn ga"t. D<' 
Staot·- c erct/lris vermeldt 01> dl' laaie.ie 
bi, tw{•( uitsn:ake11 wtrnrin t1••zc r1dJ 
1.109 wordt aüngey,wen. Ik h1:t> zdf 111 
het élrti\;t:I vM, HoanJric~m,,n 1n ht>! 
l>la,1 F..i•nilie-un J.:uydreclll v..in 1979. 
nr 1, nog etJt) nnd,Ho .-o,)r l,cl,lni)ri:~o, 
C!rttissen li{rnonde bf;shsslnfJ nang• 
troffen , De ecr:,lG is v<111 noVl~mb,Jr 
,977 

Dt. Slddl!>S•·ut:Uris verrnddl er b;n 
\ rn 1 979, D<1,, rtossori hgt "' 11iln van 
mei 1978. 0(;l8 i~ 111"t gepttbhceerc1, 
maar het nummer 1s 1\20 oor. "an 197 J. 
DE1ari11 ~e&tt d" Ra.id , an Stat<.: duide
lrJk utlg<::sprokcn dat de Staat ;secri' 
tari.; i,, h zoruler n:.de.rn rE'di>ngev,n9 
niet harl kunm:n onlhoucteri van d,:: 
toetsing van hel begftp geii11sher()Pt • 
g,ng· in net ~ader van een weigering 
vao een beg:ns,•ttoestr:mm111g, Juist 
de.te' drie uitspraken biJ elkaar hebbr,n 
het beletd ,n é<Jn bep.iéllde richting g~;
stuurd. 

Staai-ssecrelar,s Haars. Die laatste be 
stissmg ken ik r11et 

Mevrouw Korte-van Hemel (CDAI. 
M ijnheer rJe V nor21tte, 1 De Staats
~ecretttd& regt, d.:,: de regeling lrnn 
wordPn opgenomen in de P1t>egl<in 
i.lerwet M,jn colfAga heeft t•1genlijJ.. ;ll 
heplcil. dat drt nit:r 10 I ee1 moel w o1 
den opgenomen 10 d t: PJecc1!/inderwc1. 
maar dat de vroag zich 1,l(}I ~lellen, 1,f 
h-1arvoor got>n apart" wPtgrw1ng mo,,t 
worden ontworpen Daarin !<a11 ond,•r 
andere de ptaa1sing .ion de orde ko 
men WiJ mo,.,ten r;,,ar een WF>tgev111g 
toe, waarin de hoofdlijnen worden 
aange{Jêven müt een nadero detaille 
ring in algemene maatregelen van bt>• 
stuur Het gaat h1ecb1j dan om een 
nieuw terrein va,, wNgeving 

Ariopt1P en atioptie 
voorbereiding 

BovendHJn b~1ref1 het óen IT'8teril' 
dtt.: 1.. olop in oC1tw1kkC'lmg is. Daarom 
kan het naar m11n u,wool ,inval ziJn, 
dm, ,·eh.t·r in het t.n g,n, ntèl t1I :o v,;el 
~ed\H,1drnç,rd fo de Il\+;, mor-t woróo'l 
vastgere,;d.11( oon'= Ine rbrj o,,n de {,l'I• 
dighdds<luur \'/'lh een bP.g'r1.-;i:iltoe
s;crnmtng en 1>,,t al 01 nh;t beperken 
v,.in eon ,,.,rntal adopiief,J<inc.lecr:n. T,m 
oanzien vun dit laatst') H, dör>r t1.vce 

fr,,;:ti,·s h de11• ~:nm,ir al een duidel jk 
srandpur,t iogc11onv:n, Daar lliJ kan 
men zrch r:l'iragen, in i10everre dr;, 
pl1:1c,::.1nq var, ee•i ':;i1111enlc,n<h,e adop 
1fo In ,o'n w,11u•1vin9 ~;11, wordur) !Jl' 
raneld 

Hof.• den~ t c;,~ Stac1!t:.Ccre:,.,, ,s ov,.,r 
een dr•rrwHIku •Nettwving l In hüevcrr•, 
hoeft eon c:w:11"11.•e11.or,11•e"•' u•·dac.ti-
10 van h;i,., ,,1 ...- n ne •<<-la\J ~1•ivond, n 
in wcr-,.-ailrn'10d.:m op het depnrre
ll1P.nt7 

Il( wti oot rtOJ na('l,ir ingaan r.µ(!'• 
bfnncnlf,n(ls') ll(l<.>pti,,•, Hoe-.-.-cl ho; 
hlerbit nlf1 m<111r 10% tf"•;H, ti01, dl 1•.ot 
altijd r>og een aé1mic:inhjl{ ö11'll.1I. Or, 
1:nrn9 ir. in dezc Kam,,, dan 001, al ,~,,n 
p,Hr keor <1an oe orde gestefo. of t,r 
toch n1>.H n)o;; t worden 9cko01· n lot 
,Hm an,Jeie vorrn van èldoptin oow {;(Hl 
nersoun Dit w;111t élf v;.,rr de r.,~u~tie in 
.:nke!() a,1(lere lf,ncle11 

Oné,:r ,m<Jû1e 1.Jij de beh,md•Jling 
v;,n do u,ofo,!dCr,,doritie ás daarover 
,il gesproken D,) f,;11 nir.tcr Véln Justitu.: 
h1.,eft Û,liJIOVt'r (o,:n l!)C( l.JCh/'Jrtigens, 
w;;ardi1Jt: woç,rden f.lH;prOkf'!n F.r ~an 
ndm<:lij~ een •k,Crt!p,J nt,~ ont:.li.lan bij 
l'en e>i:i11-oudar .idoptÎ(:, omgov~ll mot 
alle wanrborg,,n van een Q"t1n ,acloo
tie, tusstn d~ po:;itie van kmdtlY(!ll, 11, 
no1J01.:ls voorne,1ld e"n onwettig ki•1d 
dat nie11ondc1 n1e,., de ,;tau,~; van v,et• 
119 krn(f ~,an krijocn en <>en l:~nd dat do:i:11 
siatus will kan verkriJg1;n door udoptle. 

Ik hOIJ begrip voor do achlerl1ggenrle 
J)tOblcl'l'!On. Nit'thJmin doet 11r.h de 
v,·.ia~; voor, of de ~tudie, die op d it mo-
01ent plautsv ndt op h,•t dE:pattemnnt 
naar de achtergronden "n dt1 proble• 
men dtt, daannl'l $arncnhangeii, niot 
(HliQSLIOS kan worcJc:n Vt;rSOUlcl K-an er 
rw:t wat .-aon 1,chter die oniw ,kkcfing 
w orden oexet7 

In s,1111f'r,wer1<'ing me, mijn collega 
NiJpe!s wil ik hi• ·rovet Pen uitspraak 
'1811 de l<i1mer vragen. 

Mouc 

De Voorz1tte1 Door o,;, leden Kort<:• 
v,1n Hen ,.-1 en N 11pels wordt de volgen 
d<' mottr· vo,11çwc;téld 

D,:Ké,\m,;r, 

gehoc,rrJ de bertf,1rlslilg1ng ,· 
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Voo,~itter 

ovvw.im.mde, dal in tcgons1elling 1ot 
in eon g

0

root atintbl llndore landen, vol• 
gcns W' Nedotland::u wcr adop1io iîl• 
J()On op vrmor:!r v;in nen ochtp.iar l:.1n 
wordc;n uitgcsp1oko11; 

ovi:rwegcnde voorts dat do vtuo~o! 
adoptie door Mn PCl!lOOll rhogehJk 
,nont •t✓orden ur111aakt ten deµarto• 
mcntu v.1n J 11.11uc• 1n stucho 1s; 

overwag1me1c ti,nslotto. dat fd11claron 
ook in niE, door ech1pt1n.-in guvormde 
p(ee9ge11nnen en oot biJ één pfeegolJ • 
der wordt•n gonluatst, In welko geval• 
fen 1:on later op I.Îch wol wonsalijk on 
in '101 belang van het kind gebleken 
ii/ndo adoptff1, hoewel do1c a:111vanko-, 
lijk niut werd oooogd, volgons de wet 
niot mogelijk is; 

van oorrlccl, <.13t mcdo gelet hierop de 
,. invooring van dt niogalijkhold van 

octoptio door éón porrnon ovs1wt:glng 
vt:rdient, 

nodiQI dr, Rog&rm9 uil, te twvorderen 
dill pe noc mdi" uudie lO spoedig mo• 

• gelijk wordt d(gerond en de daaruit re 
trc1<1 on conclusier. u:,in delf.amor moe 
te delen, 

en yaa1 ovct tot dC orcfo van de dag. 

Oe,c mot,e lmJgt nt / 06 f94), 

Mevrouw Kortf> vor1 Ht!mol (CDA): 
M1Jnhr nr de Voormte I Mrjn collcgi, 
he< h ui oven g11s1J1 ok(:n over wo191i• 
ving in verband mot lntorna\ional(' rO• 
9elguvir1ll WIJ w,Uen h1:cl 91Jag dat 
hot vordrng von lS novumhE!r 199$ ten 
spood19s1ö wordt bakrnëfü19d, bo~r-Of• 
fenóo t,nvocgdlwid van autoritotlen, 
de tocpassolijkewut en do erkenning 
v.:m l>eslit.singon in,oko adoptie Dit is 
het zogoMamdc Hûagsr. Ado_pll<'vrir~ 
drag, Wat is de huidloö $18nuvan lél• 

• 
k(.ln wat dil bet~ftl 

GnH>!J lOu 1k vMnemen: hoe hel staat 
met het ontwerp van wet 1or reg ... Hog 
van het conrlfctrecht lnialco adoptfe, 
de erkenning 111;1n bu,rentandso adop• 

• 
ties en de govólgcn daarvM. 

Het zeer behancn~wo&tdfge ell 1l'er 
,nfQrmot,eve-artikel ván de heer Van 
Zeil tor golegcrihnid van het ticnjari8 
beinaàn van do Vereni9ing Wereldkin
deren biedt con ,eer duidelijke nnaly~e 
van de verde• e gang van ioken met do 
buite11landse atloptie. lrt rngeostolling 
hiermee boroiken ons ttllkcns boric:h
ten ov1h d1: moeilijkhNlen die .idop• 
tlef OtJders hebben mM r,eboorrnnhen 
v;1n builonlanrlsc kind.:r~•n Is hel niet 
mogelijk óat c.lcz'.) ,H!olt wordt bespoe 
digd Pil vcreo1woud1od rtoor de roe• 
voeging v.an oen 1wcado 1,d aiJn hot 
besluit Burgerliji.:o Stand? 

Vast~ C()mmiss,o voo, 
Just11,e 

0 
Mevrouw Ha;;is Berger (PvdA): Miin• 
heer <l•· Voou,u I De adoptie van bui
tenlands<> l<tnde1cn heelt de laatste 
ti,m ja<tr "i;n hoge vlucht genomon en 
Is onde,v,trp van discu:.sic geweest 
zo,,,.,e, b1nn1.;n als bu,wn h1;t p,:tr1umcnt. 
Oaarnm is het ooed dat wr1 den' 1aak 
Mn: dè hond van run not& van de 
Staalssecretaiis eans grondig bespr,;• 
!.:en om tu b<:palon wulk beleid moet 
worden govoord, 

Deo ~op1io van buhonlandso kindt:· 
rnn vatt ,n feite onder 1wue hoof<ktuk 
i<i;,n van het rei:-ln, namelijk Bèln dr enr 
lrnnl dat van de VindE-•b:osi::he1mina on 
v.in de voorbertiidfng tot dP. adoptie, 
die nisuftucrt in het JUlldische slurt luk 
v,m de ndoptio, en ,Jan de andere kant 
dat van het todating~belllid. Ik m<•en 
dOl wlJ hooi d11idelijl, als uitgangspunt 
mo~on uitsprel cu d.;1 bu11enl,.mdtöo 
!..mdcren zo veel rnogelîjl< in hun eigen 
cullUur, In hun oigcn land moeten wor• 
don opgevangon. Adoptir van buil~ 'l• 

lands<· kindon:m Is 1;;, ni1,t op gontht, to 
veel mogehJk .lnd13ron hhHhc•en te ha
len. Het is eon lantete middel voor dl!· 
kind•J,en die geon enkele mogelijkheid 
hebben, In h11n eigón cultuu, mens• 
wa..rd1q vflrdtn t<' leven. 

Oezf. adoptie mo,'t dan ook Stéllln 
011.:ttit ctr! andere huipverloningspro
gromma·s; de ptojaeten d,ewij 111 an 
der(' landen op1m1en, d,.. flnanciulo 
adóprt& die Wij Vl'.lllOÎt Nododand hlll· 
nen bieden; d1, adoptie in hot eigen 
l.ind 

D1~ uitgangspcmt gP.1;:ll ons alle re 
cfon, die kindert:1Hiia ultNaard onder 
de nodigo controf,, - worden a<1ngcbo 
den ook in Nederland loe te laten Os 
indruk wordt echter gewel.l d.it do 
(ldQptie van bu,tonfandse J..mderon e1• 
genlijkwo,<1t gohantMrd in hef kade, 
Win eon rc$tric:U11f vreamdehngeribe• 
leid, aangeiien df' Staat&S€:Cr~~a, is iel 
ken:. .c.o tang wacht met het vnfgeven 
von de aspiranl adoptiefovde(s voo, 
h('t ondonoe!ç door de ranen v oor de 
kinderbetcherming teneinde een be 
glnseltoestenimlno te verkriLgan _Hier• 
over zou ik graag een du 1deh1ke uit• 
~praak vafl de Staatssecre1acis kri}91.'n. 
Mede door dew wachttijden is er 20 
veel onvrede op dit i,vnt onstaan; on 
modti tilordoor v.;rloopt de Laak niet lO 

goed als wij hodcfon gedacht toen wij 
onkefe J.:iren geleden als Kamer uit• 
spraken ,;lot c, ér.n bemiddelend or
gaan iou moeten komen. 

De oudors moeren tano wactnen. 
V<iak. zo 1agt mén, gebeurt er hele 
maal nrets Daardoo( ziet n'll'n do ,ia 
van een 1orgvuldlgc procedure l'IU'l 
meer m Men gaat dan proberen zelf 
c:en kind m het buitenland te halen 

Ad<>Pl•é en adoptie
voorbe,ciding 

Juis1 als we ie99on - on dit moeten we 
rnqgen dot het bol;m{l van het 1--m 1 
voorop"t 1&:, mor'I er worden gow,,1\.1 
in flan sy·.,IN,m dat dt1 garantie h1f1clt 
d ... t de gf•hcl•.l p1occrture to :otg11uld1g 
moy1>lijk ge:-chiedt. Daar gaat hot c1m, 
Wo ,uilen hel gellcfo :,ysltJ·'fl'I dan ooi. 
1od,mig moeten opzNt(ln,<fat dif' gil• 
rnntle er is dot dt. g..l1olè procedlllu 10 

.corgvuldig moguliJ, g11sr.h1edt 
M!inhiJfJ< de Voor i,tter I Wat dat he• 

ttert ben ik hut In p, ,nc;;,pe eN1s ,nët do 
regeling van de Sll.tillssecrctaris, dat 
mco over.il In hot land even lang u,r 
rnocren ,v~c hton voordat men in 0!1 n 
morking konit-vooi oen geûni;onder 
zoek. O,,arom ooi willen wiJ niet ik 
gel){ mevrou"'" Co, nofis,;cn graag toe 
dm wiJ wat dit betreft ons standpunt 
hebtrnn herzien -dat die ond,•r1oekcn 
door partic111icr~ ins1ellingon gebe11• 
ren. want d,Hl roll men do s,1uatie in 
dt hand kunnen worken d<it de ene in
!Holling weor u"n heel andan• manie, 
van go2in&ondc1loek opzet dnn een 
andere mstelling on dan ,ou men kun 
nen l<rijgr.n dat bij de \)rtC instelling do 
w;:,chttijd korter is d,tn biJ een andcro 
instelling Ik d,..nl< d.it dit een systet m 
van concurrentie indé hand lOu wur 
ken end.at dt11e, v.ilte van do rech1sz1c" 
kcrhoid qN•n gonde 1.iak is. 

11-.. ben blij d&l oo~ de CDA•fi aetie 
heel duidolijk mN oeu ander s1and 
pvm 1s gokomen dan 1ij vroegPr wel 
eens hef'ft o•-~vcntileord, namelijk dat 
,ij nu in ieder geval wtl da1 hl.'! onder. 
ioek naar do mogelijkheid van adopue 
door éèno(Jdorql'fonen vlug wordt af• 
ooronct lr het1nrt1•r mij een paar op 
merkcn~cn van de 111de viln de CDA• 
fractie von iots kortN geleden d;,n 
197?, waarin deltJ 1ich doar hflel dlli· 
deli1k l<'QOn af~etto. 

MiJnheor do Voornner! Ten anruien 
vJn óe -.,·ach11ijste:n m~r1< il,. ho: volgv, 1 

(te op. OP Swa1ssecreta1is ;:egt dat het 
aantal aangel;ioclen klndeFeo gerinQéJ 
Is- dan het aantal aanvragen. Het 1s 
(!Chter ook zo - 2ij neoft dil ,elf in de 
nota geiegd - dat een a;;inial lieg,'.,scl 
toestemmingen r,Tet wordt gebruikt 
Van allo beginseltoc,;temmingen cw 
sinds onge:veer 1 $70 l'ijn afgegeven, is 
30% nog niot gebruikt. Bovendien: w e 
praten over net belang vori het kind 
Dan 781 men inderdaad heel 1orgvuI-

1 
· dlg moeten ki1ken w elk kind précies bij 

welk ouderpa&r past. Dan 1al men toch 
moeten ~unnen k.ie~on uit et'l't aanwl 
aspirant-adopt1éfo11ders en dient h_el 
niet zo10 zijn da1 de aan1allo51p.!ec1es_ 
op eikáM 01n afgepast, want dan wl 
n;lar mijn meninp het afst0 m men -
met een vo, vel end w oord ook wel 
'matcf'}etf, genoemd ~ n,et mogohfk 
lijn 
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Hirn-; •Be, ql•• 

l:• ,, an11:.r nrdcal van hc;.ZCI \'Cl• 
scw1,1.ehJI.; mng moeten 1..vachwn 
q,Oró'l\ men,,, at1nl'1er~,ing 1-o!'IH "öOt 
i.'(;rl gNinr.01,clc1 tOIJI. mel het oog on 
t!"n bvuin-;o to,•siornrning. is dot c!ooi· 
<HJ wact:HiJd (doorc1at do over l1eid zo 
!nng nHll drt On(111fl0(~ WûCht) hot 
no~,,• een~ gobnurt dm oe g~s,Ptde 
'cdt111!~91c•1h \"-'Ordt ov,•rschrcd•m. W<,• 
hwbbür\ Uil de , .. :,btC jd•un 11.:tllkgc 
z1er1 

l !d 1s l\..!IUUt111 •, v.-(,1 b,11ondèr mur 

\1/ll mr n doo: het QNJra11 van de O"é<· 
h,vd 11 i.;t rne,•r m ~Jrv;,;rl.:fng i..l•111t 
·.·oor ht:t ,1,rnptaren ·, on een I ind Ik 
1 l~•1ls. oo~. dn: d1• <fan •:en svs:Pi,m h; ... 
,i,. hl}b het il l)CZl'Qd - rial het niot,ju,st 
11,,mfolcn v:m d~ ourl.ir" in 01} h,!011 
·.,mikt !Is vr" •n ,fan ont.., 111e1 n1iJ11 col• 
h~•u-i's ,11c "oéJ: !TliJ a,,n II woord zijn 
y••v,t'r,,,t \.'1/r,1 huf1h 0-, Sta.itsse : ,?· 

tarrs w•da ,11 om de, n,11.ir ik mt·• ,, rl::>ot 
•l•J ~;;,he!P. Kamr:J1 tie:,hiund,: mo·:l.! 
Vc1n D"m. uit w 1,oc•un?V.'11 vmoot1 \iat 
ifo \\<1c;h:t11d():l k(}rtcr PlO>'ltHl ;,pi 

,\1iJntrnc: de Voor1,r1t1t I De S1:1.11s 
sec, "ton;; steil rn h,1ar nota ctat hc:t 
voor <h· t1u1diyt: s1t11,1t1n Vd n b1>l,1110 Is, 
unt h1•1 ,1,111ta! a,rnvr ,,gt•n het a.inbod 
vel' 1: overtrdt B w,·11 fien steh ,ij t1at 
ck 81/J.. cui,currc•<tttl !niie,vrndt VJ:i 
:e1lfr!o,mers, 

'.'!,,nncM het ,nctwttau<: vu,, bt.ilt1nfl 
1s dat 1101 ,Htnrnl .ianvr.ig\'/l het llBnho<J 
n1.. , 111 L !t 0n w,rnneer dat ook .m 
b11r1 Jan zal ,fo w;;chtl j~· :;reeds l;rn, 
{Hr wNdf•n, t,, nu 1ui:,t door h,Jt fn,t dat 
er t(.)11u, 10 .... <.•ndun~s het vroeg Pr;.: 

u 1:11anw,pur11 rl.;t één mswlling 1al 101-

pnn voor d,· ;1bats1rig - /OVet-' ver• 
sd11lh•rid1.: 11\~tclhngen lilt PdrtJC\llÎt•r on 
opN1•11-m d" 1.111g,; clk,wr en m,i. 
sd1 tH\ wel lt•g,m ulk-,ar 111 hebbc1) qe• 
w1•1 kt 111 het buitenland. de gooot~ 
nJJm van Net.Jertano rnct onigs,m:, be 
dorvcn? lijn da3rdoor rif! bunentandse 
renvringen wuntrouwcnd gew,)r<ffm 
trn op11chtf' Vilrl Nedt:rlant.P Hceh dat 
foit 11ie1 belemmcn•ntl 9<'workt op h,H 
,ianbod? 

Over het twf'ede punt w il ik liet vol 
gendc rego,~n Er is irl feite oogluii-end 
to1c:ucstann ctat Andere 111stellingen 
(l;m dio Wülki.' bij het BIA 2i1n aannclllO• 
ten of pJrt1culi,:,,ien voor plaab111gen 
mochten 1orgcn N\J d,t gebeurd 1s 1s 
hel huDI moetJtJk te rcgl)cn dat het <1<1n 
hi>t 81A rn w1j:c•n 1s dat llJ haar taakstel
lm~ 111tH v11lclom1C1t3 hoeft i<unnt!11 
w-:1armak"n Voor een gedeeltc ;,. d,it 
naM rn11n mt!r1ing mede te w11tcn aan 
het ooglu1kc,1d toestaan van de over
hcrd. Ik 1..il n1ot ontkennen, dat er in het 
beqin 01,1,; d~ior het BlA zeker fouten 
lt/n gl!f'rldé\lc( 

V.,stt> CorTin1,ss•~ voor 
J,i~t1l1l' 

ll.. hin 111iJ ecl-\~orf!lc-,! l,îi'H1 du indru~ 
önttrêf..,t1n c:êll het m, org r,oed loont 
Er zal- il.; rom h1ocr s; ,a~:-; 11bg Oj) leruo 
mai,r it \\ il he:. nu oot al hcol d:.Jifle!.ik 
~tellen -hooi ,iuid,•11,:C. CP.n cc.nt:ole 
moeten z1Jn oµ dl! uar,o von 7akcn. Nu 
Jlrobmen ouder~. me~ een bc1uinsul• 
1oes1emmir,g vi;, .,ndoP• k,rn,,l!:n ~Ï:I· 
tfonJn te kn19cn. O,,n 1s er qeen eontro• 
Ie op het feit of In hot lwiwnlanu wcr•. 
! l'fit;, allel' In ordo, ., <•t (Jt: pap,~i en In 
orde zijn. of óc gcLoarw,,i..w in orde 1 ., 

o! ,'r niPt hl11011d1 r Vt;el ,1dll verdiend 
wordt t!n lè!fs - wat ook gP.h~urii ,s -
1.>f dt: ~lnrJ,Jtul) 111 hr't bultc!\lanrl OI(:, 
th>Or de 011,1e•r. z,111 u:ues1anr1 voor 
{j!/lc!. 

\Vannoor v-,,j v.i,!l,.m ... (lat •,v~s nns 
u11ganuso1int ,•n i~ mr.cn <lat dit het 
u,tg.ingsµunt van aH, Mln:r✓1'ziw·n hier 
is -J,;t l.11· optinm!o mogoliiH1 <1t1°,•n 

voor dcw I inrie•on gi•sdrnpt n wt rdcr: 
dan rnóOl ✓O·g1111hl:9 CJl\tif:'" ,h, wor• 
de11 of (1t! oud,:rs u1 P--t ~1:1d, ,1 , ·k11.tr 

p~S!,t!n. D,i.r•v.in. (ill 'IJC,l difJd ,.prnke 
1;1n als wijwerken r•111t ,~e11 1<1t..'in l.!anl<1l 

beg!:'sc~1s:,::nrnln~fln~ Qf•n ir4l;n _ 
,,antaf outlurs Oat p1,,c11•s e-:t!<i qroot •~ 
nis het aa11l>ocl VHn Oti kindi!it'CI. 

Willen 1.vI1 ,:on 1rn1:d syste,~m v,rn 
b 1 iitenlands•, adoptit•, dan wllnn de 
v1.~orwa..iro1·n voor c:.-n or,t,möal tune• 
11onu1c1. ;-,,inweng mo,nen ,,;n. Toch 
zulfon c, ,ren mrstu«king,m blijven 
voordOtm, nu:,lukkir1HL'/l dit:' nret ,.t!tiJd 
te voorkonwn 11jn. 0{· S1c.1.itss,•cr•H;,ri-. 
stelt d.:'t m1slu~k1110,·n zich row,:! l>•J 
BIA•pfaatsingcn als btj ander.- plaot· 
s111gen hehben voorgcd,1an. Sugge
tt:~ért 1,1 h,erm{'è d.~t ~1lla i~!:tCilmge11 
even go<.1d of ~van ~l~cht wNi.e11? Be
do,~11 de $!1-wtssf,.r,•t 1ris (lot Plke in
stt!lling ten µrincipal•.,. «Is men "an dr. 
~·iS('n vo!do<'t, 1n st<1,,t geslt!ld mc1g 
worden om de pta.itsmg te vnrLOrge"' 

Het !IJkt rn11, dat Pr oen di11n~i.1and 
onderzoek n;,iar hrt ,,1,slukken ge 
plecgd mol.'t worrlen Het kan immers 
best zo z11n, dat de bre11k die wss~n de 
verschiilendc cul!um,, ontst.,a, op ho{! 
jonge teef1iJd dan <'Ok, wol ef'ns moei, 
liiker te verwerken 1ou kurlllt'f'l liJn d.-in 
wi1 op <11! moment a<1onem1:n. 

Naar mijn rnenmg Vi h"t nodig dnar
ln enig inzicht te krijg t')n 

De StaatssccretMi:,. heeft eon aont<1I 
aélr)dachtpunten en b"leid:,voor nc
rncns op tafel gelegd Het eE::r,-w punt 
waarover ii1 spreclt.t. 1s het g,wnson 
der wek, Wij zijn van rnon,ng dilt een 
goed ge,insondcrwek: nudig-is tt•r wil
te van goede afstem1nmg van de ou 
ders op het kind. Va,rn,t hun V!'Hrnt 

woordèlijkheid 1s het ook te.recht dat 
regeringen van ancle•e landen ,•o'I'\ ge· 
llllSOl\derzocl<. eiSèll fk heb t.ldamt;;t al 
ge1egd dat w11 van ·nening 11111 dat du 

Adoptie ,m adopt,e• 
voorbere,d,n!J 

{!C:-111sond0r1oc~t=n door ó1; Hucfrm 
mtkton worcfon vórracht, orndat ,,n 
durs Ot'•I onqul J>:C J OSIIIC ;/QIJ ilo ;i<:pl

rnrn 8\oo;wcfûudûts ~an onts,aan ,•n 
\,,;11,_ :.:e11r mogeli1k; 1S 

1~ t>C:1 OChMr OO•: 11,rn ll1"1ltnlJ dal de 
v,:ra11l\\'O<)rdt?lij( hci1rl van l!o t~efJOr 
l;indsn OVtltllcid Jegens do Qvorheid 
vc1n aet l!md van hcr;.om:st en 1cgens 
oe ouc/ers vi.:rnlst, d;ir liet qc;,lnr.ondcr-
1<>•J;. onder ver,mtwoorr!eli1,i1û1d v:rn 
n,:, Ncdcr1ands1· ov,• h1;:icl ncschr:.'ch lk 
dt1nk dcti._l\~I dc:•J 1oc:1 het 11,"lt door de 
Rt1clen <.lln uebt:U!~11 B<Jv1~11.licn Îk 
de11k <J,n tncvwuv, Cornafltsc-n er ~o
juis: nlc: w,,s toen ik t!:I d11• mijn 
r.;andl)un, ana,,r:, ~ d,m èE's,1/J,, - l"l 
d,l toch t11tuindolij,; moeten 111uer.pf'len 
r.ls ,1dv1es voord" 1ècllte1 br cJo ,!iu,•n 
liJl.(e adonuo. 

Er zullër1 ~el«•r r1çh,I 1n1•n voo< G,r: 
ondC; 1oek 1no(;tcn d1n. /\,,,, c_!;-, ,ttHJL;o • 
kim( Wórdl t!r op dit rnomcn( VdOk f1H 
:Sl,,a90 d11t ltct OOC!N~OC1k l>0':{11 !J~·:u1 
tdeno ts r 11 rló: 1,e~ -:.oms i:.,l,s den:gre 
rend is 0:11 is 1:en ll,~ul onJ-•b'• ,,1,3,· 
Vi!ak ;vordt lu ,11or en to d.,"!p in{Jt1~.l,n • 

op he, p: iv~tev,•n en word: hc1 pmJ·lo 
\ en 1é '~•'' ovurltoop 9ch.1,1l<1 Dili i~ 
ntQtJUlSI 

Eén ·,.,n do v,:1ü,!,ten (lti; c!i) com·11l1 
ste•8c,1:Tt.J vr <-1.Jü!, b het 'l90Î1Îë°mon 
v,,n ~,. .iJ'.;!.).ir.,mt•a\l91l.!iluo1iril.)r!- om• 
trrnt dj! IH_\_!~a; Is goo(i:-111;;:;r ~Îs 
lrïjht!t ondtlrlot:k ,iuidel,i~ h; ne 
l.>lc!H•r1 d,11 de oudt ·$ sNIt:us- het is 
Pd al <!oo; 11,cvro .•. CornP.h:,~e11 uo• 
,cgd - van nl,111 11111 eon kind ro adop
ll:re11, 1:, het n1m nodig zee, dinpga.incl 
daarö;, 111 :., g::i;1r, l lM is <l-,;l vo!strukt 
on,inn,g dat cltln oci lr 1101:1 t ••'n:. .ioil':.. 
yubeurt Pn dar •~ vc lstrek1 .1!w1g;• 
worcl1 qev, ;ia~H1 hoi> hard d0 rnem.,:11 
ht1bbt'l'I gcprob1•..,rd ielf .f.11\Ó!'fl"ll h• 
!..r119,·n OM vin l r,. ,:en vol,m t•J..• on• 
juist" IJ1"nac1ennçi • 

ll.: vmd date, richlliJnen n;octon ka• 
men, mél.ir dat dezr betuti('hoQ en c11: 
in9rripe11 ,n het p,iveleven vol~trekl 
rnoeten w ordt:n alQ•Jweten aow!n 
d,en k11j91 men toct1 een r/lrt: s1tualw • 
;sis de mt:nson wat ouder 111n on ht:-1 
ondo(/oel< door mt•nsen worrlt va,-
ncht die pas vJn dl:· Sociatu Acllcît'mtf• 
komt'n lil hoop dèlt de StilMssccretuo:; 
hC'I nwt m11 eens is rlat d-,1 qeliJke ge 
vallon r,,et rneer mogen vûor !\om.:n 

De com(DJ.s.s.ic Baekc btttèft een eari 
tul vere,swn vo(lr het verk, 119,m van dt
beginseltoc-srnmmtng oµgonvomd 
W,j ond-•rschr1jvü1, cl1e:. W11 omf.
schri1ve11 ooi< het gPlQndh11i(l<.ondi:r• 
7QD~k voor de (e adoPtoren kinderen. 
waarover rncvrouw Cornf!l•S'lf:'n heeft 
çiesprokc 11 

Wij hcbbrm h,H peen geleden al 
eens geu•gu d,11 d•t ge, n bl'lrc1mmrrin9 
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moet 11111 voor hot 11dopt""'•m van ge. 
lwndicapto klnd1,Jrun Oo~ voor hen iat 
de rnoget1ikheicJ rnortcn b, Stu.in 0111 
in Noderl,;lld gflürfoptc"1d 11 kunnen 
worden. Juii;l ;lj ttJn dc,ga11en tfü) In 
htlt fand vt111 horkomst dP. minste mo• 
goffj!dwdan hèl,bc11, Ik dtlcht fful dit nu 
11et hot uilgangspunt van het bcfold 
was. dat <'On onc1°r,J nlOflclijkh,Jid 
wordt gesi:hapon voor die ~,11C1eren 
dia g,'l!n cnkoh1 k,1n~ hebbt:n . Uitcr• 
nnrd onderschri1von wij dnt wèf een 
ondurlOek moN ploutsv,ndon op bo• 
smowilljke ~ioktcn. u,tera ird moet ur 
wtll con ond<:rzot:k OP bûSnlüWJlijke 
liet-.,en iijn 

Sind:. eon psl'lr maand(ln i" het ech• 
tnr ook al prvktiji· diJt do osninmr-udop. 
LÎ!llot,ders nl1'di-:ch gok"uro moetim 

•

worden Watu, dri rndtin voor de.:e 
n1oa1r"tll'l7 

Ik hob 90$proken over do ml!nîcr 
v110 optrc~an van de radon. Is hN ni\lt 
mogolijl< on111 ..t ;:ils in Arn5toroam 

• 

.,p11rtH odoplit1•uni1s biJ do 1udno luto 
Sl(•llen. om orvoor 11, ,org,1n dut ccm 
vm,t tu.;im 11ch met deze zak( n bm.t{I 
houdt? Zo'n tMm kon dn problr,nen 
h•Jt bLst,i t>ndnlconnfln, Wa1 i,; hot oor• 
dool V'IO do St<1,Wi$"CrCl,1riS h1orov1,r7 

lri de, notitir van do St,1al1r1ecreta1is 
i=;u,a1 dat als moo een 009in1,dtoc• 
5,cmming lwuH d,, ,1fl.1tirnmrngi;pro~
d~•rc gocn twer,<JIJ roers mag :zijn. Dot 
!Jr,tul<unt nlu d.it nv•n domweg ,wee 
kuartun uit d" 'r-aa, t!'111)akkon mag hu 
Ion "" die tQg•m olkaar plakken De 
St1t&lf>·,ecrot.H1s ,ogt tere'Cht dar NOt, 
b •hoor1 to worden 1ougc.11en-dat dr. 
wor1<w1ve VilO dé b12midd11lon,fo tOSl(!I• 
lmguó in h.t:t .:<1rlor van do mutchinp op 
vc,r.imwoordc wij, .:i plaauwindt Kan 
.tij meedelen wio daarop zat lOètion, 

•
hou un hoe voal< élat ial veuouren, wol 
xc cone,eto o,iwn ~IJ aan do matching 
, al &10Uen en wiJt do eonscquontie iat 
,:ijn nis de in:.1clling daaraan 11iot vol• 
doot? 

• 
Als wlf11indtir1 dot dle-motchtne 

-iorgvuld•o moot gèbouren en geon 
1weeclo 1oots mag zijn, dao ml het ge• 
im:,oodem:lal< on do begin;;oltOE!$tem• 
rning aan hog.o oli.on moeten voldoon, 
Qr, pla,il!.endo insLOllino rnool -.vaten 
W.)l ril ;;an hot ontleoock hoeft, (lndors 
, ,111i1 allijd gt,noiod rijft toçh WO.C( to 
gaan toetsen. 

Or S1aatssee1t;11arrs is van p lan nicv, 
w l) richtlijnen voor de leóflijd in to 
gaa11 s1ollcr'\. 8ahoudens de mogelt/k· 
hPdon voor uit?o11drring, di(• ,:ir altiJd 
moeu:m iiln, ,,jn w ij van mening dat 
hot kind, als tu:t in Nederland komt, 
Mg ruot do lcomlichtigc tootti1d moor 
Mbbon He t leQftiJrl!lversch1f mot de 
ouoe, s rnag nrut (11 t<t groot 1iJn. Il; heb 

Vost(l Cómrn, ... siri voor 
JU<,li tilJ 

111 gorelovellrd (fo, hot nu VN,k voor• gelin genoeg is, ot hor nu tweu eigi'.ln 
komt door dfJ lange wachuljd>'n, dat kinderen. ()en eigen en een ado;.,titif 
ouders niet ml'er rn -'11"1111( r king ko• kind of twee "dopticve J.ilf1cJerrin .rijn 
men voor oen odopt ,f.kind, tt'rwljl ilj Gezinn de .i.-inw.ig1;,o is hei proccntu 
in ecrs10 in,,100110 wel op ttjd wurcn i-el 11azlon nauwolijkr.. noclig Het ,s ook 
mot hun a(lnvti/ap. h1)ol goed mog,Jlij délt hu( ,n o••n be 

Als mon In de richtlijn tou opnomon p,1<ilde s1tuotlr.: voor ctJn ooadoptocrd 
d111 do ouders bil de oerwruag nog l<ln<I nocfi!'J is, d rt e, nOij, ·,·n ldoptiet 
oecn 40 jaar moger) lijn worden 1ij kind bij komt opddt het lich niet zo.ro,>1 
niet de dvpe van do lange wachtt1j(:fon, af& i..ind u,1 eon and•'t land t anzaam tin 
Ik nu•·lll ~nnminste ,ian dat dat dtin niet alleen voelt in een 901in Hot lijkt mij 
de bedoeling is He, kan hote~enc n dat sfecht om .:0·11 bopMkendo maatregel 
li) dan wel ucrder d11n op dit moment te si ellen. Hot is proc.entuOt'I g,wun 
tot oon boslissing tnooten komen. met nodig -in hot twn heel sf acht wer-

f'"- vr,1;.19 nii1 af waorom niet kno wor- ·en. 
dein bilpttald d,il nog cel' aanvraao Oe Stau1ssocrc1arb ,egt in het l;adnr 
rni.1g v:ordcn lngi~diond 1.o!ung.êén van van <le parantio11erklarln9 dat de asp,. 
do ouders nog get:n veert1y jaar Is. rant tTdopticf ouders garant mouten 
Doarmcl!lOUden Ctln aa/ltal problo- staan voor do mogulijkhcid .Jnt kin de . 
men, ,oals de neer Nljpols die sehc~• ren woNJiln 1emgpes1uurd naa, het 
ste, bij voorbeeld bij o?Cn redelijk groot lanu van heri,;omsr Dw kinderen t.>ehtor 
leoftij('!o;v-0rschil tvi;seo de b ... •ide ou• ,,jn alleen voor odop110 hiur in :iêlnmer• 
cfers, uit de weg 2i1n g<:ruirnd, In ioclo1 l<1ng gekomen, omdal 1.1J !1tWn enkel<? 
·goval Is N cLtn met {>én van de oudets mogelijkheid in dat land hadden. Het ir. 
nog m1 t :ro'n guwuldig grool le,J(tijds- da,, ooi,; ondoenlij\; d\lrgttlljl..,· ,,nder,,n 
versch1 terug le ~turen Ht:l bdoid mo,Jt er dan 

Do Sfootssocr&laris :;egt dat hu 1, om'-., op ~<;rich~ 'lijn in hot guval dat er voo, 
te voorkomen dot beprn~,~ltoo"''em• ) dbl "'°d b•J dol aspirnnt adopt1ol ouder 
mlngon v,1ro11deren, noodn1kolljk f); pM, geón enkele mogohjkhcrd i&. can 
het aantal ondorzoekon llf te. ölemmoo andore oµto!,-Si119 voor dat kind hier to 
op het adnl.il bwtenlundse pleegl,,mdc• f·.ic1en. Het ~md h~1Jlt immers 111 het ~i-
ron dtlt n,H.l• ,·otwachting boschU,.baar g~n lund (IEHHl enkclu mogeltjl.Jwid Ah, 
z.11 ko11'len. Er ziJll nu reeds meer non- do iaak misJoopt mot't mc:n i11 oerste in 
vrogen_ In te,to betekent dit dal ric ' stnntic zoeken naar eon oplossit19 in 
wachlhJ~t hoe langer hoe tang ar i~I Node, hrnd en mot>t het nio: worden tv· 
wordon ruggostuurd 

Oo mensen die zich nu aanmolden Oe Staatssecretans heelt een ver-
moot<>11 mu,schion wel Z(is lot a.chljaar gunnrngeni.-celscl go,ntroduceord. op-
wachten voordat .Llf voo' een onder dàt kc111 worden Qllcontrole<'f(1 dat de 
zook in al'lnmerlcing kunnen komen. insrrlhngen óiet!e kinder~n pJ;i,nsen 
Wát denl..1 d" S1ti,Hs~cc1ewris daar~an hun werf.; ,o goed mogelijl-. dOun en er 
w doen? Het ,s ,n d11 systeem ove• 1.0 wcinîg mogoh1J.. brokkel' worden 
rigens ,vol nodig <!al de StaalSi,eçre- gamaukt 
t,,Hisdo lt!eftijdsgrcns van 40 Jaar han• Ovderi. hebben, als zij èen beslis• 
teert. want andert, is hol mogelJJ\r dat sing nemert over het adopteren van 
men lOt .t'n v1jlt1gstr, moot wachtt:n, een buitenland kind, (jaarovr.r gcspro-
voorrl,n men voor eon onderzoek in keil on nagedacht. Toch ,s 1a1en goede 
a~nmcrkfng komt. informaiievoorzion, ng w tcrmnto 

De Staatssccre1aris1egt in. haat noti- noodzakelijk, De funetie, die op dit mo· 
ho dat nfc-t is (langotoond dal er ver- ri1cot door hel BIA wordt verncht zal 
schil is voor de kinderen waMeonij ,n gehandhaafd moeten worden. O~ders 
een kinde, loos gozin dJn wol meen moeien io goed rnogclijl< w orden 
001.in met kinderer1 worden geadop- voorgelicht. Het voornenv.m van de 
toerd. Zij acht distributieve ma::it regc Staatssecretaris is om do cent rafo 
fen noocJ/ukeli1k. Botel<f!Pt dit In foi,e wachtltjst op het <Jepartemcnt te ho11 
dar bij een groot aamal aanvragen t if den. Het BIA of een andere l(Of:PO.I 
voorrang Zilf verleneo 1,1.an l<..indèrlo2e weet dan r11ot meér, w elke ouders in 
echtparcn7 0Jt hJh mi1 niet jwst Ge- ,1anniurklng w ensen 1.e komun voor 
:den ook de foeftijd wa01om de ospi con adoptiefkind. ZIJ 2iîn dan niet meer 
tant adoptrel ouders vr,,gen, lijkt hêt in staat cJ.e informatie gericht over te 
mlr ooi{ urg nadelig voor de kinderen brengen. do mensen bij elkaJr te ha-
die ouder liJo dan drie joar, omdat fen. Ik vind deze gang van 1a1<en niet 
naar die k•nderen mreE.wl vraag rs in juist Die w achtlrjs< 1al bi1 het BIA of 1 
ge2i'2flon waor men af kinderen hcott. een nnde,êl<oepiil rnoe"i.en bli1von. op, 

W1J achten het met 11.J1Sl dat tn hot ka dal z.11 de (uoct,e l<unnen b lijven ver-
dor van dio d1s tdbuuevo maatregolon vullen. Ool-.. zal dit f,nanc,ect mogelijk 
wordl 001.\!gd cta\ rweo krnderon per moeten w o,den pemaakt. 

Adopue en a(lopt,e
voorboreidiog 
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H,1a-.-8cry e1 

~.1,1nhe1•1 de Voo1lltt0:I Er moet çon• 
11olc •oma~ Or> do in$t:.lllingor1. D;,1 i!'I 
J'k-•' · Op (fit ltl<lf'l'lentzlrn er vele in&:el
llng(tn, tl•,:, pi."iiJl!WO Door de overheid 
i!. dit oogluikend toogestn,111. H'lt \'Cr

!rrno:n von ve:ounningon çn hot conlto• 
rornn vomv;r, cén '-san, van do.:aç3ls, 
'.'001~ 0·11,•n n10l't \"Orden dc,l in hei 
h,:itt:n!aon conc,m.-nth3 tusr,••n de ·,1!r• 
s<.l11h no,i mstoll nr,t'n onts:ac1t Dat 
1111 d•J 11,inm v;111 N(:dorl,rnd met goad 
cla1,n l\et r,.-,t,,,d v,,ri <lc Ned r ,and•,e 
R11:1er1110 z<1l ·:oor l!o buiten l11Pds!· re• 
ri•·riny>'n vr1J ond1Pdd1p, ov.:·~011 l'fl, 
t i._ vin11 dat er per li;r,d een 1nst~1l111g 
r:'IOf•t .t ! n. 

i\.111nhcr , t!C Voor.,tter' lli ht:b al U•l
, qJd, <Jr:t control,, c:;J de instr•lhngun 
n(hldU1~•1li1!.. I<: Sr moet ouk controlo 
: 1p1 01> tictu""'n ,l1, inswlllnu-:n in l wt 
bu111•11land dorn, op de· i..nnalen, die 1.ij 
111 he l btritr:111"nci lPhb!!o. Ont, krrn dan 
v,·, dt· o:iib,~SSHl lt.! uot>rurnn. Ik t'rl(:Cll, 

,int 11>:t een 110, d•Haai. ,~ dis de ver 
!)lf1Hlll'l\l .:H11 een b"nilnlrle ccrm,jo 
w 11rd1 ~tchondt..n, Het is ,;(til noociz..:• 
kd•J~, d.1t rnud r11;,r,g v~r.int.-,oording 
w,Jrm afgeleg11 door tie instt:llinHen 
n, ,11 de , ,::rgunmnn vertcnent:IP msllHl• 
tic. Op c1iu rn.irJi~, kàn worde n nagc, 
q;,ar;, o f n1:t cont.in m e t het buiten• 
f;11:•I nc111 wc,1 j,, 0111,, is. 13 not nwn rfc 
vr.rgunr; ,np .;1an !'f:11 te rm11n dan is 
m ,111 gaooo<l,aan 1cgc!rnat1q ver.:int • 
wo,Jrclinq of ro 111gcen. Onrec htmatig 
hr: dc n kunri,•11 op chf! rn:in er w ordttn 
voorkor'IC!ll De i ns!ell inqen cl tenen 
vei ,•ntwoord<ilrjk 1.:, ztJn voo r dl' han 
rlclw•J"C van d.:: co ntac1µc1 soncn rn het 
h11 Ît•ml,l11d 

Ik m1,on dal hel noodlakeliJk ,s d.:it 
c!P ,nstl•ll,ngPn in orga,111 of koepel met 
het depJrt1;1m,Jnl .:,r1 de raden het be 
lr.id coórrlinernn 

H~t g,,;i! om het be!ein dal 1n het bui
ti:nl,mll moet 11la;nsv1ncten en dat in 
Ncdc, land moet worden gevoerd de 
mogcllJkhmd v.ir, adv1e~ naar de ov er
hi-, ,o toe 

Door de m ,ssclli,rn onduidelijke 
gang van zaken iln door de l11nge 
wnchttqde1~ 1h het voorgekomen diit 
ouder,; lOnder een begin~,ollocstem 
mmg zelf kinderen 111 het IJuitentand 
hebben opg()haalrt. H"t 1s op dit ogen· 
blik nir;,t ,11~1 n1oeiliJk om kindoren ook 
al heeft de A:.p1rant-adopt11•fpleegou 
der ruet een,; eon beo1nseltocstem• 
rnrng, ,,. Nr>df'rland ti> kr,men Men kan 
dat v1,, de Benelux vr1J eenvoudig 
doen Als wrJ een systnern willen op 
bouwen dat uitgaat Vdll hel hc:1ang van 
hel kind, wa11rb1J w11 willen dat de Zil · 
ken zowrl in het bl!1tenl;inrl al•: in Ne· 
dertar,d zorgvuldig gebeuren, dan 
moet het 111er kunnen voorkomen dat 

Vaste Comm,ssie voor 
Jm,t1he 

in do gev,,lfen, v,1,-'rln outlers zelf oeq 
,.tr\d naler1 nU1ar gcP.n booln-.- ltoo 
:;tcmmin{l hebt,;,n, word1 901t1gd• 

Ket Is ontzettend moolli1t. orn her oo
trokkcn Hnó w eg te li.1ien; do out.Iers 
tietiben er ,eer ·:1.:ol voor over ue'1,,d 
Ah. wij dm 1oudcn 1oew,.in, dan komt 
er de l,lad in, oo~ al vcrzi11ni: ,1 wij lieel 
mooio dtngen. V111 alle: lel slinkse ·1,c 
gi:n door het bolw ,:r~ heen worrlt de 
,aak. weur de·. erniufir,r, in gejaagd In 
10'11 srtua;i::i moei ter wille von ,,!In ou
der:. die 1ich uan de rc~els houdi:;n en 
qoed \':illen en t•·r w ille van""~ Undc 
~en. riic in oe knul 1ijn gM.tdkt en voor 
w ie wij een goed.- oplossin1, wil'•'ri 
een voorl<,:eld w orden gesteld. Enn 
kind oei tioor U•' adoptiefo•J'der:; noor 
h1€:1 is geha..sld zal - tOrut~sturcn 1s .il lo 
h.ird -d;rn nar.r ,indfln• aspirant atiop
rieloudors moeten. dTo .liet, hubb"' n gti• 
dragvn volgens 1le v,o ttcliJko bcp;il,n 
,ien on uit te voeren nchtll)nen. I • vind 
dat wii ter w ,!ld v.in h\ll syste<1m dut 
w i1 opz,,lton om d <1 kîndmen ,.., holp,~n 
rta11r.:.:1n d ,J h"nri m ool•'n houdun. 

tJ 
Dü h •rr MerlOn\ IO'G6): M r1nheer do 
Voo111lle1 1~ t>• 1 ,, e,k1:n1"1i1k voor het 
fell , d..it ,,. de b,1d1aye van mijn fr,11::rie• 
Qeno:e nH:V10~1,, We:,i;el- r 11in<,tr:1 m ,, fJ 
~oorlez,rn Ik h rJh tJOtH1C' hoor di!l / Îj 

s trak,; de re,;1 va 1, d( re v errtadering 
, elf h 1nnen bijwonen. 

W tl ooit dacht dat Nederlnnd ers rus 
•ige rq1.ms<>n waren die g ra ag etc.: trad, 
tîonule paoon bc,tred r n. d îo a lt ijd viif• 
1ig ja,H ,ic httcir 111n en g.-e11 !it ho ksg e 
wiJtr, ver,)nd e ring(•n 11ccept1>ren o l 111-

troduceren komt op d ie gcdachk voc,r 
honcford procent te run. a ls w11 u" ont 
wlkkPlin!J van do adoptre 111 de laatste 
dertig 1anr 111 Ned,ir l:rntf bP.✓1cn Ik 
noe m enkele feiton. 

DortiO 1aar 90lnde11 was ado pue in 
Nedt.!fl;,nd niet mogelijk. Ormerke!iill. 
1s dat Leie.er Het Rome,m,c recht kende 
do adoptie immers wel. KE:tZPf Augus 
tus was eon adopl1efLoon van Julius 
Caesar maar de Germaönse nadruk op 
çe ba nden de,; blor~ds' bleken hier toch 

sterker te leven en pas in 1956 kreeg 
adoptie rn Nederland een wettel!Jke 
g rondslan. 

Adoptie van Nederldnd:.e kinrleren 
heoft eigenl11k "!ooit enorrn gebloeid in 
Nedlirland Ko, te lijd, tussen 1956 én 
1966, wa!:i er een kleine markt, m.iar dat 
w<1ren 111101 i11hadl gevallen. pleeg~in 
deren die at 1,iren bi/ pleegouders wa 
ren Voor dele kletnt! markt 11jn drit
oor zaken dan te wij1en. 

1. de acceptatie van het ongehuwd 
moederschap i n twee oplichten door 
de ongehuwde moeder zelf van haar 
situatie en door de maatschappij die 
mtnd0rveroordelend klaar stond, 

Ado1l t1e en a<Jopt1e• 
voorbere1(1ing 

:>. oohoortcreg,•lmt;smP.tho<lon de• 
clon het nantol onwettige goboortcn 
e1, ,!cn, 

3. men t) 11ft in N,~derland nogatmf 
i;1 .... a11 len opz'cht• van ojln<1me in hc:1 
l•e1in -,,1,111 ,11 wat ouoero p 1"et1fci11de 
;~n. cho tJij voorbeold in ci::11 dnderbe 
!=:Chonningsinrich;,i,g vorblijVl.ln. 
;\donuc va·1 "111deren mt oeze greep 
~omt du$ veel rn ntlcr voor clan oor 
spront-t-liJ~ v11,;rd uerlacht. 

[i:n volgend .-e,~, opvallend fo11 1s de 
rlalino 'liln hLt geho()rti;Gljfer l>at Is de 
afgeloptn dort1g jaar g •~h.,lveo1<l. l11 
eon rcco,it,• publrk , lio 'v1ouv.·<'n in clJ 
fen:: 1,l'l d,? Ef,1anc1µ.:i\1ukomn,,ss1P Ie, 
LOi' w(l bovono.en do: d · · !,,atst•~ Jn~en 
d!J get>oortcdali,i:J nio1 meer r.clo~ali 
s"drcl ,s !lrj ctc: hou"re rc,11gn,:m111crs 
Nee-, h•3t brd"11gdJI ski áant.l•'"'' ;n dt.: 
gcboortcdnlinn ~oc? ,h,rns ,.., cr11r;a 
10,:gesch!Cl'J•)fl aa,, !l(!t kmdorlO()S Ohj • 
v,•n v.in ,.,chtpnren Do hu11i 1[1c c,1fors 
.v1jzr:n o, op <Jat hiJnil :10% von /Je 
thons o•.islo,en huwerijk,·n k.indNloo, 
blijft. 

r11 :en,;fotte rs daar de sµe1,;~ac1Jlarru • 
st,iglnr; v.in de buitenlandse aooµtr•. 
V/jf\ f c; :> ·n H)/i) lln,l( t :?(; J in 1!)'/9 

A t rncl al e,·n d,10tal ;,, H,n d1! (t:.nln· 
ntln cJ,H Nc cJi.'rl;iml op '11:1 gelw)rl v;m 
c!o pcrsoorll11I" hJv•~nssi o1,r to l i11grJ1· 
prmae v,1r,m ,1orinac,11 in korl!l ttjd In 
sti1öl i~ 

1/ancl!l.ig b,;:;pr r \ en w c cJe 110:i;ic 
v<, n de S la:it:.secrc:aris o•, er de pri.kt,
sr.t:e qang \'é'n ,•,1t.:r.n roncl êldt>pt it: :.:n 
,1d<lpl•ovoorl: ,Jrehl.11g. Het is een inlo, · 
,n;,t iC'f "tuk 1n.-t een l'3ru!Jb lik on het · 
vf' • ted!'•1 en on kelt- 1Jelcldsl îj, ,.•n na;rr 
cl, 1od o m ·,t Hel.J ,1!' on1bree l<t ied tH!è 
bfl•clurr• m i.1at:.Chilppoh1k.: cont,,xl V<.1n 
hfl vorschijnsfJI adopti t.:, van bev ol• 
k111gspt)lot il'.' , van cio venioud11,g •ot 
ontw,kkcli11g-;sanw 11werlnn~J ' ·117 • 

D'66 1s va11 menmy Jat dit c·chte, Le. 

betreu ren 1s Het g<1at h ier rni,,l• om d1c, 
taai< van de overheid in d it ~oort IA 

ken . adop111, van bu,tenl,mclse k,nrl(i-
ren b11 voorbeeld. kun je niet r·,o ltirori • 
Hi:t vmdt pla11ts b,nnon PCn b••pa.Jlde 
maati,chappi:il1jke ontw,kkeling Ona: 
vraag ao:1n dC' StaatssecrCtMis !i on 
hoeverrt> depai1emontaal overleg 
plaatsv1ncH o ver bu,te nlündsc, adop 
trtJ, hij voorheeld met on1wikkohngs 
samenwerkil,g 

E.en tw,,edf' i ccu l\ die opvalt 111 de 110 
111ie is dar adoptie als jund1sch instit11ut 
al:. gegeven wordt él,tnvaa,d. r och 1,jn 
l.>11 de bc>sprukingen van de w111191ny 
van hel adopi1erechl in april 1979 on 
der andere door D66 vragen g,~stdd 
ovN ei&en ats · adoptie alleen door 
echtparen, men moet 5 1.iar gehuwd 
21jn, 0111. Dit liJn toch ook nu nog bv
l<1ngrijke vrag<Jn De M1mstor heett o ns 
111derl iJd g1uegd d .11 erover gocfocht 
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wordt. Mi1n waag 011n d,J Slaatssecn'!• 
taris is1 iijn er voorsttlllen ltl ver .voco
wn met t1mr1. kking tQt ook ander en 
dar, wettig gohuwdun on wordt net 
niflt 1,mg,amorlinnd ttJcf om do eis von 
5 f 1ar 9111,uwd t!l zijn to veranderen in 
3 J!U1r? 

Andern samonle1.1iou1wormcn b<iho• 
ren ''VflO\ltJ,•I rechten ,o krijgen ols 
wettig ga11uwdcn. Ën wat oio 1101• 
rnlndl!rin9 Vill'l 5 n,iar3j11ac t>Ctrett: or 
is eon w,1(,1..im; om t,,,wut.\ zelf pc~n 
l<inrloren tor wérüld te brimgoo, mtior 
io wui 1e willen adopteren. Dan is 5 jaar 
wechhm wel org !:ing . Ik verneem 
g,aao de mening van do StaotsseCl'•'-
1arls hh:rover, 

O'G6tloelt de mening van de Rege-
ring dot de overheid hier een auidolij, 

• 
!.-:o laa\ hqah, Oezo üdoptfo vind\ lm• 
rncrs v,1.ik plaat;; bî) oogelij~o mnchts, 
vorhoudingon. Het is de taa~, van <te 
ov1irhcid ervoor,.,_, 2orgen dat de l\'IJI-.:• 

ston hhJr lxlschermd worden. o.,. Is 

• 

dan Jn d<l t'Or&te plaDtS hl'!l adoptfOf• 
kind. 

Eli;c,n a, ,n not plûl'Q~ ind. Het kjnd 
moet boncdon de let:r pliehtige lel.!hllu 
,ijn, dnt is dus nu bori;,cfon d 6 Iau,. 
rnuw de t,w plichtigo l••oftijd t..il nog 
dall!n on hut k Hl du~ bonod~n do 4 jaar 
worden. 

D l)61s dilOTVflrl r•on tot,onstander. 
Wij lOlld(•n diu le~ftrjd /UISt willen ver• 
hogen. En d,1n bodMlan we uHoranró 
goon bonud/Jngrons, m.tar wal een bo
ven9ren,, van 15 Jao,, Do kleine groep 
ouders, die eon ouder kind wl~ :idopte• 
nm, mont onzes 11Vion:. dn.irtoe eèrr 
kans kri19on. 81j de UCV-ovor cl~ not.i. 
vr Oàrr1dt·lin9c11bcloid hodt mijn fraç• 
tlo h(erovcr eon rno1111 inacdiond, die 
wo l-wbhen oangehoudeo. Wc brengèn 

• 
do,a motio thotls woei Jn do dlscusslo, 
0l' kloln& grQep ouders die oc;1 al wa\ 
oudc1 l<lnd willen adopto,en, behoron 
tol de.iö<ir gemo1iveordcn. Hat valt 
dus ta veMachten dat du moollrjk.M• 

• 
don van aanpas$lng door hon over
wonnen kunne,; woraun. 

0'66 wil rnt:t do StaelSsocr ocvri$ do 
bcoinselvorkloring h"ndhaven. Oele 
vormt gccn waarborg voor goed ou
dcrsch;;p, rnaa, thooretîsth hcaft de 
ovllrh!iid hiermQetoch Pon soort 
'kwillitcit:.hf;woking', Ot11 is de over• 
hold vcrphch~togonove, hot 'land van 
atstMH.J' an vooral logonovur pe ou• 
dt?rs die h•'t kind .,fstll!ln. Wo111. da·tïs 
nogal wo1 A(suind vJn ,e lcino doe jo 
niet ,oman1 Hct.:iils ontbr1;<:!lct 1n de 
not , OH"$ ov,,r opvano 011/or begetel 
ding vao Ciû ouder die hd kind ofotaa1 
Toch 111001 ûJ/hlj In orow noodverke-
1c11, Hoc not tl<.! $1Jc1t!ii;~crotJr1s dit e1• 
gcnlijk? Lo1; nîCJ con van dn voorw~ar-

va ,t? Commissio voot 
Ju1,hl iu 

don moeten ifjn, d&t er hulp komt voor 
c.io schtcrgebteven-0t1dN? 

Geluk~:l!l stelt df: Stè!alss,,rretarlt 
wt:l,dat het afst11an regulier rnoe, go
i;chieclen. 1 e recht, want cland":.tîune 
.inok,ij'.,, n brcngon alleen mo ... r ellon, 
de vooll voorallc butroU:enen. Kin
der handel is lucratief, dus misbruik. is 
hoel vetloide;lijl". Hoe denkt de Stn;1ts• 
sec,etnris nu dezt.: ei& l!l effectueren? 

Gaat lij bif voorber11d arnb.J,;sudes of 
consulaten lnsehakelen? Mt:t veel bo
langstolling 13$ mijn fractie de ariil(O• 
len van profossor Do Lano(;n over boi
;enlandse adoptie. 2,f stelt te recht dat 
het 'zonde, moor we9haien van ltindo , 
, en ook bepaald niet bijdraagt tot do 
ontwl!.:;ellng van voorzieningen wn 
beho,NG vun 1-tnderen in dó thuislan
den. Het bevestigt de afhankelijkheid 
van do:ze l;inöen aan het Westen',, Van• 
dll3t ook o~e \/faug naar de samen• 
V;llrking met OntwikJ:elingssamonwer
klng, 

Gelukkig leeft doz~ gedachte ook b!J 
do vursc11illende oud",vcrenigingon. 
Hot BIA ·stelt bij voorbei:ld dat eerst be
ilon /'\lot:t word1m of he, kind niet in ei
gen land geholp,m kanwordon. 'TtJrre 
do; Homme,;' gaal nog vorder. Zij 
vraagt plaegoudo,s, een kind financie~I ,e ndoptert:n, wnardoor hot in oigen 
land toc~omslf)·'rspcctluf l<rijçit, 

Oecontrole op het'rngeltnölig' af• 
sv..nd doen van h1:l kind <hont scherp 
t~ z,,n. volgens 0'66. Dat brengt mij op 
do 'toHdoenors' Persoonlijk heb ik ze• 
kot•espeCl voor hen, dir- mei groot 
door:zeuingsvc, mogr-n lelf lnnwt,even 
omplooien om buitt>n wachllijsten orn 
neo ddop:iofkind te orgnniserPn On• 
danks (lit respeç1, :z10 i•. echter ui veol 
risico's:. 

Volgens 0'66 moel hier toch oen br '\ 
leld gevoerd worden ciat 'Letf doen nl 
thar1s ontmoedigt. De gevan•n van 011 
oirba1e praktijxen zijn l4 groót. Dok" 
mertodon kregen de ln:.tructte toege
Yonden van d& organisatie 'weruldlcin 
(foren' , ioals een particulier die var 
strekt aan hen dia uît Perv eon kind 
,.,.,men halvn. Uil die lt\t;truct,e blijkt do 
tl"togOlijkheld van misbruik zonneklna.r. 
J vlst vanwego die ongelljku machtssl 
tuouo, dfe grote o~elijkh.eld h.1sson 
arm en rijk, dref9 .mdersrufkhan'CîeD 

0'66 is van monioo dal de notltió 
von cfe St,,,1tssec(etari11 hier 01wol
cloendo op Ingaat. Wil de Stáatsseere• 
tar,anog ~ens r'H.iuwkeurig uiteéf'1Ze1 
ten, noe iij'iich die comrolo op 'regel 
ma1ig' afotaao voorstelt'? Wij ho1,den 
hiArover cen-motia achter de h!lnd. 
Nec~rl,md heelt. hrer toch tckec een 
oa11rn op te houden, :zoctat led ere schijn 
voo neokolonialisme vermeden wordt. 

Adoptie on adoptie
vooibe,eid.ing 

Vlt1 d~::ot:douner:. kom i, bij het •er 
gunr,ingonstdi;el. D û6îsvan rnoni11g 
d:n hel Bft>. ptlma werk 1,cd,Hm nooit 
en doet. Nu echter gtlbleken Is dat n,,n 
cen monop0Heposh1e van Let BIA 
minder b()hoefte ln1swa1 d.)n wi1 <fnch• 
ten, l<,m 0'66 akkoord gaan met het 
blijven acc:epteren van meor b,miiddc• 
llngsvcrenigi-ngon. Het zou evenwel 
heilloos .,,jo wanneer toss..in hen (it•n 
wk~re concumm110 ontston i , 

\Vat subsidiu bctrcfl ;,ou do overhurct 
,;,f aan alle o: ëJan geen :.;ub1,ld11) moe
t,n verf(;nen. flot ligt or natuutlijk ,nn, 
wt:•ko ,aken de overhdd ll!lt tvr luint! 
goat nemen. Zo 1wijgt de nota gol'wel 
overvoorlichting ... an dtl pl~egouders, 
Toch is dciov,)orhchting ht:ol nooliza• 
>telijk. Do S1aatssecretads sprti'Jkt van 
'mislukkingen', op bladzijde 16. Btlrus• 
tond :,telt zif vast (fdl oaor de oor2aak 
van die mislukk1ogcri weimg onder• 
zoek is gewcasl. 0'66 iil?l hier tweo 
mogetiJ>.i1cd,m: of de oven1eid, dus bij 
voorb;.lelct het Mini ~te; Îij van Justitie 
o•·~ ft voorlich1io9, of tlc vcr.:niginge11 
1..,lf Maar hN 1:,I in elk gev&l moot en 
gebeur~n; urover zwifaun gc1at echt 
n(et. 0'66 gcn.1 do voorkeur .1nn voor• 
lichting door do vernoîgin9~1n van 
ptoegooders In onderlinge i,umenwo,. 
Icing :zouden ,n rne1 con bescheiden 
adminisuatieve ondorsteumng dio 
voorlichting:.tua\: ku,inon vc.Hrict,ton. 
211 hebben immcri1 z~lf erv·irmg De 
subsidie ~ou dan gericht rnoetef\ z,,n. 
gebonden aon dio specioh: t,,o!,:, 

Wit do Stautssecrctaris bevorderen 
<iat onder 40Pk~opdrachton worden 
verstre"-t nàar do problomon die met 
odopw ~<1m~11hangen Gelokkrg ht!.b• 
b~o wi1 het informa111?v{# boel., van 
Hoksbc19on 'kinderen uit verre lan 
uen', moar me11r ondunoek 1s 9<>· 
""en&t In net builenl,rnd bcs.ta:il adop 
tto llt 10vcel langer. Over het puC1t als 
hei aan uil kinderen en de vraav of je 
(lU in oen gei.in met of in een ge1in 
ronder, !<lndcren bij voorrang moet 
plantsen, besta.il natuurllJk allang on 
<h:r:i:oek 1,ij voorbeeld in de Verenigde 
St3ten. Oe not,ue irekt. ectit<ir al be 
l~idslljnen bij voorbeeld over het aan
tel lfütdoren, zonder dat dil erqons an
ders op gebaseerd is dan opverdelen
Cle rechMlardigheld 

Ook 0-'66 1s van rnening dat het 
ddoprnren ven een tweede kind b11 
voorl<eur van deictfde nationalttoit 
mogefiJ~ en w t1nselijk kan rijn, voorol 
om dat one k11"1d niet il) een u1liond,> 
tingsnositie 10 plaatsen. Oitiou onat. 
hankeliJk van de bestoande gezins 
orootte moeten kunnen. ls do Sta(ltS 
secretaris betcld haar boleidsvooroo• 
mens op hei punt v;:in meerdere kindu 
ren per geztn enigsl1ns bij te s10Jlcn in 
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1a vt·11b· t1Qolc!O zin? IK wij:; ooi; op hot 
ui1stek<1nd commenli3:irvan Yavas en , 
l;"•11,1nut:l op d,t punt. 

H•Jt gl ~tl¼ldP om vüor de tcdh1d v~n 
de ple<•qo\1durs in beg,nsol een m11,c1-
rnu111 v~,, 40 111:.r ver!:chil a~n to hou-. 
dl't1, kan iY66 in principe onder.schr11• 
ven. Z1)U ook 1,;1:1 nkt f)e,n soopul be 
leitl n1out:liJk ,,jn? Ei is toch een 9c1ins
onc!cr10,·~i' O,,uruit kun bh1ken in 
l•Df'"•.:C,~" U(• ou<INS ,nderda:id 1.-, oud 
lijn 

lt"•ftqo ,s c,vcrigcns een h~el rol.i11of 
hfl(lr ,p. om !cind11ren c.: pte voeden oor 
tn tol v;rn l.tntlcn ter wereld worden 
~ir,ceron <fooi dR f!rootoudors t•Pn•:! • 
voed. Oodcr\•,,,1z{111cf nersonêel. man • 
n,in E'll vrou•.vL,1, rr.iq blijven wt1ri en 
to: 61, hoogle1;ir1>n tot 70 jdM. 1: he-r• 
ti,, tl da11 ooi< d.ir 0'66 liet oit9ang:,• 
punt v"n 40 p.1r kan ond"1schriJvcn., 
!ll;lilr 11,ndt dat cl,t soepel g1:hant11t;rn 
n11JC'I word,•n. 

U ll('ÇJriJpt, flliJnhccr de VOOt71llt"lr, 
d,n w11 tc•JEm •~i>n 11b'.mlute lócft!jos
grurl'.> 11;n en i,·~er e,•n v.1n 491,,111 
Ju ~, oni<!at w,, <.10!<. oudefO kindernn 
,oudN) willen toülatt.!111 zoucfon w;• ze 
kcr 101 40 ;,rnr willen ~10.in . lmnll r:; 
1!"11 oucrn, kin<l kon er 1r1etJ 9od11mcl 
; lw ou1111 oen qC?in niet ou, lero op• 
gro• ,.;ndt! kindoren 'P-recht te kornrJn. 
l)an 111n clo ouders óoorgaans boven 
ch,• 40. l<nJgcn WH dan t•un ·w owr 
phJ<.lijf)Vdl'rbé~land' Lekar niet, wàtü 
e( :iJn 111,wr lwc>t wniniq mensen bo 
v"n d?. 40 die 1:ch opgeven Dat blijkt 
uit da starist ieken vnn het 81A 

De Rd,ld voor de kinderbesch,,rmrng 
s1weh een bd.ing, •ike rol Ool<. h11c1r 
wet>r Dt• atgolopen regeerperiode ts 
moMmcJIDn om , oor g,misatie van de 
Radon gt•vraagd, oni een echte herbe
z,nn,ng op hun tdt.Cn. Een rnotie hier
<W-l'.'r ,s a-Jngonomen 0'66 vraagl de 
Sraatssccret<Jns hoe hot nu staat met 
dcié herbezinning En dan bfldool ik 
dL,s n,et h-:t m,n1-reorgan1~atiebeslutt 
dat tham bij de Raad vaA State ligt, 
ma«r cor111chto hcrb~iinn, r,9, zoals in 
versdiillende rapoortrn wordt bepleît 

D'66 ondersctrri1tt voorshands dat 
hel 9ew1sonder zoek tlcor de Rade~ 
wordt vumcht. rn<Hir heltrns wordt rn 
de not,t«; vri1w•~I niot ,ngf?ga,in öµ de 
commcmtaren uit het veftl over de rno 
gell)kheden om d(: w erkwijze van de 
R.rclt:n tt'f zake Ie verbeteren 

Het ,wntai onderzoeken ,s gesteg"n 
votgens het verslag van do direc11e 
kinderi}ei.cherr,1ing van 4% in 1971 
n.iar 11 ", en 1976 en cJat porceniage zal 
nu lelcer hoger zijn Nl1 wil 0'66 niet 
:zont.hit m..ior ploilen voqr personecls 
u,thte1ding, want we wc1chten nov 
st•~~•<1s op de reorgan,sat,evoorstelle!l, 

V,1,:t-0 Commis,;i~ voor 
Ji1~+t1hc 

Ma-ar iets .cal a1 toch n,omnn QPhrw
re(1 , Nu zijn m langn v. achtli1i-to11 voor 
et3n gezmsontle,,0,1:, hetg•:1,n dC1l1on
yereqc! wcrl<:, Met be1angsl(•ll1ng hoi.:tt 
0'66 kcrinr!; ~1c11omen van I· ·t voo11a,1cl 
oro nlHBl"-eltjko F~1t!oî rogit•• ,ale <1dop_
\ie-ur11ts ,,, te st1i!len, dte tlb n g•~spec1-
aliseerd 11111 1n adoptk ev•,ntUf 1:I tTIP_t 
een flexibel p<:rsoneelsbe-;tand W<1t 1s 
de me11rn9 v,111 c!e Stnotssccn,11r1t, 
over dal voors!d? 

OE.> lange w"1ch:1i1dvn op qüzinson• 
du1 zoek riJ'1 irnn1ers rrn,t aHer:n rl1•mo 
tiveren11, rmrnr zijn vaak ooi de iJor
.i3ak van 1c:lf(1.,,,,ic,•11. V•"<IO• vr ,·,1;t 
D'G6 hno r'lll 011 fo1v,inpen woedt d, 
versch,flun in aan;),1k door ÛI! drvt·r,,· 
Ra<Jun voor d,.l ~.ind"rotsci.<:rming] Er 
bestaan, 1chlli1nen e11 voorg(,ldruk,c 
(o,mulir•r(:n, m,,ar (,r Ic vriji.: b~loids
ruimte D<3 verschillende 1nvuîl111g 
c!-11,rviln dOPt do nooc!,~a" ·.,an ,,v,,lu 
at1F onti;tilan. Vindt d,,ze wel pli!at~, 
zodat al tr grot•.' "ur:;c'1illen in bf'lc,d 
l;,ter bi19estP1ó Kun•wn ·Nordon? 

li• kom tol het aa11:1tl o-f louvar d~ 
voorrac1d g•u11 •,.:indf.lr;o1·'<Cn. \/1, 
SCl)rtfte1t1kevrn(J"f1 ,s v,)nlllt de K,ll"IICJ 
hert1aalóeli1k a,rngod,ongf)n op hi·t rot 
stand b·en-0en van l'un grotere voor
raJd pleegoud,Hgezinnen Mr>n w,l 1111• 

mt<r s lo noecf mogct111<. vra,19 en cHrn -. 
bod op ef..ailr ,1h1e11,rnen Vanc/1! Me 
vuror11gin90n wordt gestold d::it nog 
stcL•ds deze afst€:mming o:woldoande 
~an tijn. 

'v1c! hon achtc,n wti dat eEif'I orwcr• 
aritwoorde situaue Het aontol misluk• 
kingen 20\l daardoor kunncm st,19011. 
Met klem wil 0'66 fir rl,ia,om op aan 
dringen cm be~tand wch vooral ir1 • 1 J 
overleg met de bemiddelende vP.r en,· !I 
gin gen w te bepalen dllt vc, ,tnlwoor f 
do keu~e mogelijk is 

Teo slotte wit ik tnqaan oo do qeld1n 
he,dsduur van de beginseltoost~•m 
ming 0'66 gaat akkoo, d mei de gel 
di~heidsduur van 3 Jaar, maar e~n 
ni~uw onderzoElk tot afgifte van de be• 
glnselverklaring achten wii overd(O· 
vch en onnodig bureaucrat,-;ch . w,1 do 
Staatssecretari:, haar beleid io leiden 
dot de aspirant adoptiefotKlors ,r:1r t,~j 
Qé Raad voor de 1(inderbescherming ,,., 
hlJn arrondissc·ment een verzoek tot 
verlengmg van hun heginseltoestèlTI· 
rnit1g 1>,unnen indienen 7 Een aanvul 
lead onderzoeli. ,s dan voldoende.. 

0'66 (lnde1 schrijft de voornomcns 
van de Staatssecretaris om to J..ornen 
tot wetteliJke voorireningen. Het be• 
leid wordt ondoort,chtig door all(} cir
culaores en richtlijnen. GnJil9 91:1"n wij 
dus akkoord, maar ten min~te 70 

belangrijk vinden wij dat de voo1waar 
den waaraan de vergunningen w orden 
verbonden voor oern,cJc!elende tnstan• 

Adopt,e on adoptie 
voorbereiding 

ti1,._ rn"ds nu tie,~! clu1dctr1i on strin
ge11t vasttiiiçNn W,:,19r.ving i~ 'll!n 
langdurig procc!;, W11 v-,et~n hocvcd 
t,r op hot minist'.)m: nog op (1fdoen1119 
w,,ctn. Ons vurnJo~ tot slot ,;1a11 do 
St,,atss,..cnn,ttis is d,,n oo~ om d11ide• 
tijk inliclil to versch.iifen in J\l voor• 
w.tard1.m dia 1.11 üéltl dl) ve:rgunriing 
g:tal verbinden, Ho•J donlo;c tij db vNlr• 
vf,1,:rdon te contro1er,~11 en h.-1ndh1., 
ven? 

Conclusie D'Cû acht t1e,~ dr,f; !Jt>n 
nulîigu tijdbe~tcding ,·,:in h_nt f)drliJ • 
rnent om mo<>r duide1t1khc1\/ ie 1m19on 
in c ,,n voor veil· , ,,mot1011clc a .. ngdc
g,Jnhaio Hi!! ,s Clt' mak va11 pari<!ment 
en Hegimng. d,; voorwaatclt'n t_é 
~-:11cppe1, waarllrnncn uan d"• 1<1colt~n 
en vm1ar,gens gestalte kan wrHiwn 
gegeven 

0 , v,. rçic1denng wo1 fit van lJ.18 uur 
tol 11.,15111-1r gé)!:tho•st 

D 
Stáat5,sccre1,1r ,, Haars : M1111hi:Hr dr 
Voo, ,,tt,•r 1 De 9•-·acht<: of9evdç1rri19d~n 
h,!bhl!II alll!n 0\ •!r d1! vr&{),'n van cfo 
!n-:is v,,n het .:idvptiebetoid oespro 
ken. Wij 111n het daaiover meen!. dat 
ik dnarop n1ei zo d,ep ben i11!:)eg,1;in Ik 
wil achtc-r rn,Jnc,iijds hepaald ,wit aan 
du Jlge11wne a<jopttegtd .. ,c.hte voorb•J 
91.1an. In 1956, 1ndero,h1d ?5 J_aar 1:1de
den, wer!..l de a<loot1c in Nocicrland 
mogelijk Al:, u1tgtin9~punt Wt;!rcl 
gt•stord hot bel,ing van het kond De 
Î1ee1 NiJpels heef1 in ziir, ,~1otic ere u,t 
gangspunten nog 1.Jen keer omsch1c
vc11 Ik ben het dam ook helemaal 1ne1.; 
een"' 

Toe!' grng hN allorcorst om hot vor• 
sh1v1gen van d\} nos,t1e: van p!eegkin . 
dur en c.J,"' ül tiidon 111 een bûpnal<l oet1 11 

wo, pn opgenomen Later ging het ook 
ovt.;r her opnomcn v.ii I een Neder land~ 
k;nd ter ädopc10. Na 1970 is eigénlrjk de 
opn&me en adoptie van buitenlandse 
plc~gkindcren vriJ 011'plosfef geg1oeid 
In 1970 w&rcn er 407 vorzoektin tót be 
91n~ettoo:;te1nrrnng In 1980 waren dit 
or .:>8!}7, bijou 2900. 

Tegenover (jee b1Jna 2900 verweken 
in 1980 i;taat r:r.111er een aantal inge-
r, okken VElflOIJl<en van bijna 1000 Er 1\; 
dus een ilunnenlrJI< aontal 1ntrcklon9en 
na;u;t ingediende verzoeken In 1980 
zijn ongr.veor 1600 kmderen toe11ula• 
ten f!fl ongeveer 1420 oeg,nseltoe• 
stcmmrngen verleend Hel betan9 vao 
het kind i:; du:. cén kan t von de adop 
t,e, rte IH1lant1r11 ki,to k,rnt 

Ml•vr<>11wCorneliss.en (CDA): Is het do 
St;;iatsser.retar,s bekend waarom de 
ver,oekon lijn 1ngetroktcen7 

Sti,atssecrernris Haars: Nee. Ik heb al
leen het èi1fermateriaal bij de hand. Ik 
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Haars 

con ,t JWor <f,it hot een vriJ groot uontal 
is Ik kom &r trak non op tmug 

Mevrouw Cornelissc11 (CDA): Is de 
Stu,ni;st,l, '- t ,rii; t 1 111id, eventuçol In 
t:cn onderzonk de reden vun het Intrek• 
ken v~o diu verzo(lkcn 1t> betrokken? 

S:notssoc1ûtnris t{;la, ,: 11 1al bezien 01 
du1 mogohJk ls. 

De 1mdoro ko111 vun d•J ,,dop,,o 111 -
dot rnocton wij oo:, 1icn-d1,t vee! 
adoptlefou1k, !> in cfo ,doµ1lc.! con be
langrijke lovensvulfing rm !ovens• 
vreugde ûcn, J1,1i:-:t dit foh maoi t 'oot• 
dat hot voor het udoptiotlsind vao bè• 
lang Is dJt hct worut gcadoptçcr,J, om• 
dat het •.,vo, ût opgenomen mo1 llefoe 
un ioro. E, 1ijn oc:htor meer toctorcn. 

Ti:r golegcnhuld van het 75+ja:lg be
swm, vbn do Klndri1wct(Qn neb ik. op l 
u,ic, mbor l!:80 in Amsterdam gc,egd 
dat het r.r in i.lo notu In het bij1:ond~r 
oo: om gaat cfat de ,1fatand vun kfntlo• 
r••ll in htJl b11itenlund io V0rhnlWOOrci 
mogelif noschivd1. Mt:vr ouw Hnas• 
8erger hooft hla,op c.lui1folijk geweien. 
Ik. meonda 1oen drt punt na.ir vor.m to 
moeten lwtc,1, ,outs 11111n vu.ik bis dè 
bch.indoling v.in nen TIOi•• mm hepoiild 
deol iüts m,,o, bulicht. Dt vrt<ag o( het 
bolr,ngvan het kllld ~ ·t•Cdi, wordt ge-
di1md n'H:l to1·konrstmogoliJ(.;h1.1dco 
buiten hel uigon ge1in en zo j(•, ot clc 
mogeliJ~hodcn builun hel aigc-n rnilieµ 
en bmton i1<it land vûn hOrkotfü,t !'llOO• 
tun worden ç1ozocht. v'"d ik C·"ll vn,og 
die oltlJd 91:s,elcf m()rt worden. Ook de 
heer NiJplJI-. on mevrouw Haa~-Borger 
hebben çtie v , aog l)C'<itcld 

Ik noemde toon ho( FcnaerParants 
Plan. dat ru1mschoo, m()geliJl'-:Mdt:n 
biecf1 voor 1ogonaamdo financMlt, 
adopue. Ik ni(lM dat hei et.m goede 
,ank 1s, or~ánisal1os op hot terrch1 van 
hulpverlonino ook op dc1.o mogel11kha• 
don ltl wijzen. 

Oit 111 eoi; (o meo,vufl b{:latig Qmdai 
mij stoods moer blijkt dotzogona.atndo 
üerde Woroldlandon - eo daaruit 
komt toch eon gtoot dool van de bul 
tet'llantlso adapt,of•(ll()agkindcnerl -
tich steeds meer ricliten op 10,eg voor 
riun clgon 1c1.1gc;f. Dol ts oon ta ruspoc
teron rJ11gangspunt. Men 1.1e\ in dia 
lnndon s(eNlS moor do (ldoptlo door 
n1et-M1tocluone pleogoocfon; oh; eon 
laot~te redrniddol, n-1JarooJ< atsccn 
bewiis van ergon onmacht. ,Je proble• 
mof\ In eigon 1an!J op 10 losson 

Ik moon dan ook d.il ni,1 Otls ofs ont• 
vrmaend lanrl pM1, ons hlo, bij l'C•·r bi•· 
sche,dotl op rBs\oltun Ik hèb oo• 
mecnd. dc,o kan1 von tto :aak mms re 
moot..m noon1un, torwijl ik mij orvon 
bt;w u~L bHJt ho<-',ot'.'r in Nr,ucrland as 
pirunt•.idopti1,1fovdcrs bun:,d 111n, hun 

Vauo Con,m1ssie vcror 
Ju~ut,1, 

val!o pocsoonlij~·o lnLet Hl gov<;n bij het 
verlrrnen v..,n hulp. Oaurom vorbansde 
mt, <Ie re,1ctio dot hieruh rou blîjl on 
(l;,t i~ oon restrictir•f adoptiebeleid heb 
oe~·oetd, hotg,,en geel'ISzins hot 9ev,11 
is. 

Ik meen wel dat. •e( wille vun het 
I.Jnd, 11011 de edopt,wr o 1ders en van 
hl:t rand van herkomst, ve,amwoord 
ondortoe1< mocit geschiedllo. 

· kom thans te sprekao ovc( het ver• 
o~ingenst:füë~ Wi.!i\rvc10 mevrouw 
CorncITss,:in, mevrouw Haas en de ho• 
ren N1jpols en Menens hebben geiegd 
d,,t het op 2lch1elf een goede gcdcchte 
is, l,j hebUCH'l wel vragen 9<lSl81Cl, Ik 
anc1n dat dat Iuisr fs. Wij hebben in on• 
ic notn gèrJn uitgewethe blauwdruk 
van c:.in v,i:9unnln9enstelscl gogcv,,n, 
Wij hcbb,-.n sluchts uitgesproken dat 
wij tot e,m dergoltjl stols<ll zouden 
mo,nen komen, om do bemiddeling 
\ 'OOr ad0ptit:fk:lnde1~11 w verant• 
woor il mog:;lijk 10 l.iten goschioden. 
Wij hebberi uozegd dat er k\valitci1seri• 
teriFI moeten komen, 

1~ ben ~r.iag beieîc!,daarover over• 
leg te ple{len met allo mogelijke ,o 
;;taJntios. Oc heer Nijoels en mevrouw 
Corncli:.~· n IH bbon hierover e-cn mo• 
tlo inoedrcnd, die ultsprce'<t dat de 
voo(gtinom(•'l vergunning..,nvoor 
wa,1rdim moutun wordt:n "angora:.t. 
Ik heb no9 helomaal geûo uxac1 gefor
muree,do voof'\/'1,>.irden gc,eod liggon; 
von 'Mnpa•;son' kan dan ook gc,en 
spraku .ziJn In de nota htbben wi1 een 
nantal voorstellen vastgelegd die in Cà· 
der geval motercn worden uilgcwer~l 
Poarbij voeg it bit voorbeeld ook de 
uitdrukkelijko ois t(lt j~~~ yerstag-
1 egg ,pg M JO.t.tina.nc.uUe co.ott.0 to. fä 
donl.en valt ook over hetgeen me
vrouw Ht1as 'con afbakening van be• 
paafdogoble:dcn m het buitentar'ld' 
noetndl3, opdat men elkaar niet te veel 
c.oncorrCOf(, al weet ik niet goed hoe 
dit zou mo<lten. Het overleg daarover 
tnoot verdar nog worden gevoerd. 

MIJ Is govrnagd hoe ik'mii de contto• 
lo v0Qrs1u1. Zonder hierop in eXtonso 
io te gaan, Je.an ik die v raag wel bcaot~ 
woorden. Wanneer wlJ hel erover eens 
.djn d,1t Mn vergunningonstelsol nodig 
Is, iullen w ij tf,:; exacte formulering 
nog op vele punten rnot:.ten uitwerken. 
Voo, ik een a..,ntal cont1otemogeh)khe
doo In hot binnenland ,al noemen, 
merl 1k op d11t elke opname van een 
buitenlands pleegkind in eon g1wn on
'-•Of'\vlJld wl mouten w orden gemeld 
door de oornoent~ aan de Raad voor 
de Kln{lorbescherrning, die daa1over 
mededeling aan het M,nisterie van 
Jusli'tie doot 

Oot 91:schiodt ofHct&el al. Ook als de 
vreomdelingor1politie constateèrt da1 

Ador,tio en odopt,e
voorbe10,d,ng 

nr J.;11,de wn ·.vo,doo opgenomun, ?.il 
cilt mecta9c:deeld moet«n wordc,n, ,o 
d,,, ov tr111e11 w,HtrJ,mgs l.fe îdndoren 
binnenkomen <1:roct gocont, otecru 
kunnen wordon, Dit go beurt ,.il. 

Al.., H n Kind tiinncnkoml h ,Htin rt• • 
g1;,llngen om, ial mon onmidoullrfk 
mo6ten na(la m, wdkc v. co 1r, d.i1 q, 
val 1s ~cgaan 

.'vluvrouw Comelrssen (CDA): Mijnhet:r 
dû Voor2itter1 0 Ple"gl<mdcrenw,.t 
hint nu ol diu plrchl om dit 10 doen, 
maat <'.lrls heJomaal niets van t"recht 
gd:omen. Het kon Ook nagenoeg niet 
wotdlá:I\ geco"lt ol&urd. 

1 Srn«tssccro1aris Ha ars: lt.; wil dezo 
punt<ln- hot~,, i , e1;,n ,mdere wet, hr.t• 
tij in t:on aanvull,ng 1.an de Pleo9!:ltl• 
dl-'t nwe1: d.it ts t't!n l..wtJslie waarovor 
eef'I vwc1g is gcst"31d-haróer un nauv.• 

1 keuriger formuleren. H~ccht"t 
control,1punt~1J~·· 

Ton slotv, 1.1el 1k miJ in dit vorb,,nd 
voor -ik dacht dal dil eon bol:1oarijk 
punt WüS, rlut in do PfN(lUndllr;nwef 
f\iet ál:. mogclif~hoid sta,,1 • om o~ 
kindcr••n boven h,H half JOJr wanneer 
zijwn ou.rechle m oen go,in l,Hec:nt 
111n 91>!:Qml,ln, onrn,cidelfö~ tltr op .kort<: 
termijn aan do r,1ad toe tt? vor trouwen, 
u~rwinde d!!,'•' k111c!oten op een pl"ats 
te- brengen w aar l.lJ w el ,oud<:-n horen 
Het betreft h1or o,J'l stuk bmn,·nlamfae 
controle, dat de Plc1:gkindcro11wot 
nauw olfjks-gt>l}ft. omdat die \·,et niet 
schP1 p genoeg rn 9elormulcNd Om1a1 
9edaclH11 Is derhalve. do10 pumen voel 
duldel 1ke1 tt> tormuleron. 

Aan de andere kant is er de kwestie 
van de conaole in hot bu11onf1.md. Oc 
Nodorlondirn v,1rtegenwoord,gin9en ,r1 

hot buitenland. • 

Do heet Nijp els (WO)· M ijnh:ler de 
Voowtterl IK 1'1Con1 aan dot dr S1ao1s
socrwa,is strak~ no!J térugKomt op hel 
punt van de sancties? 

Stmitssecrotaris tiaars: Jl. !,;om m zo
ver re toru9 op het punt varl da ssnc• 
t ies, dat il< duidelijk w ilde rnak..-n hoe 
wP het kunnen doen Ik hob echtor 
rcûds 9e2egd dol hei geen uitputtend& 
regeling Is - gooo w o1sontwer p- dat 1 

hiarvoorreg. lk leg hlec de grondge 
dachten .win het vergunningonswlsol 
voor. In die gron(fgodachteo wlh:11 di11 
factoren nwo moeten wtirken. Do uit• 
w orking da0tvan fn w e ttrlijl.1' formule 
ringen ial oen· veel nauwk.ourige, for
m ulering vr.agen don ik hier. op d tl 010 
ment, k;in gevon. Woar het mrj hier om 
ga.it, is een aftasten van én met l!e Ko 
mer overleggèn over de vraao. of wiJ 
dio kant uit w Hle.n. Ik heb de indruk dat 
do Ka mor di1 wenst; ik hoor tonmsnste 
alloiwngen: JiJ, maar n1ct ver :,.chillén 
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HaM:. 

d,· r!'QE:. 1ir11wn. O;,nmoc1 ht'(Worden 
tl•lgcwerkt e11 krijgt de K<1mcr h~t .i\s 
\',!)b,Jntworp 

O,, l'f't:> Nijpels 'VVD): Dat vlncl 1k toet 
\Jl'lW<mst W,1' d,' be1rell 11tt0n w11 
hoogs1 .... ,,;us,;hiit,li1k oc,~ op de,elfdu 
WCtJ r.1iin vra,lgJ11i,1de, cht,•r. i;,f dP 
St.iat?>S\!cretnrb 1n hn1 b,]lei<I ten aan• 
; ,i:n v.in de vers~herping 11Jn de con 
trnjtJ, vol O(••crd •som hit voor b,•el:1 
<J,l si• ,fa,)OCl,OS l0&1 deze nu V >Or~o-

1,;~11 !)t-•n bt>ûlt! V,ln ! 200 - t ,trllJCnlijl'. 

nfi te I ro:..11.en 

$t,iat~seèr<.:tar , Haars Ool,: dat zal 1k 
ura.in h(1b1ken Dt, ti,~er Nijpcls weet 
d.it h•ll fornH,t(!rt:n 11,111 :,;trnfsanr.ties 
cm> 1,1ak van rJe Minister is 1:11 n•.!t van 

rn,, . Ik bt111 b(Hr!•d dit punt m~e ten<!• 
men ir, da lw!o tornwlcring va11 de 
v:ei. went t:1 J,; r11iJ 1JOk gevrnagd om 
niet .11lei:11 dti vvgunn'nghouder maar 
Ovk d•; - llldfl ik liet ✓O r>oemtln - ilk~· 
g.1IP t,•Hdoont'r ,trafba,,r te do<•"• zijn. 
Ik ,v•I dit wol w,1,,g ll'?kÎJl\en in hel 11.,,., 
Ic.ader v.rn hP: s1rafr,•d.t Los Vélf\ alle 
and•irn s,rafüepalmQen kan Ik daar• 
ove, nu ,.,,.,.1 t•eq tcw.-1:gç1ing doen · ik 
g<1 ,:fan llêfdc· d.'.ln rni1 oo dit moment 
mog1•li1k ,s 

De t.,•w N ijpcfc; (VVD►· or~ 111._,gale ielf 
doen ·,, ,, or, ,i1t n101pem ior.h ai ,n e•?n 
bep,,ald aantal ~,wat ie'., strafbaar? 

Sta,.1t:,,st?1;rewri:,, H11ars. Alleen i11 het 
kad,:, vAn de r'fecg~inderenwel. maJr 
dat,~ ei,n ,o akelig ;rnalle weg, dat 
"'"'' ,., ptaktr<:çh ni"ts mee kan begin 
nen Dat 1s d1n c.1ok de rc•df·n. waarom 
w11 oo!< op d,t punt vinden dat et een 
uitbr1'id1119 nod•!J 1::. Ji<: wil echter pro 
br:ren te vor,rkomen dar wij ons hier 
vasrli>{,oi>n op exacw rnethodieken, 
ionder dat wij d11 w ettel<jkE, !01 rnule 
rrng <la&rvoor hubbt>n BiJ het formule 
ren 11an wetten hl'ett men meel>tal en1 
gu n11nne ,,odig orn dç zaken precies 
te kunnen vastleggen M iJ gaai het hier 
om de grondgedachten, Ik dacht dat 
de l<amer het daarmee eens was. 

Ik pro.t>eercie zoëven mede te delen 
wat wij op dit moment al doon ten aan 
tien v<1n de controle in het buitenland 
en hoe wij dit v,i,der proberen uit te 
w erken. Op dit moment hebben wij de 
Neder làntlse v,~rtegenwoorC11g ers in 
het hui1onfanc1 at op de hoogte 9e
hracht van wat er op het ogenbhk aan 
regelingen bestc1at. Wij hebben vra 
Buitenlandse Zaken hieromtrent op
n1el1w <Ie ambassades benaderd. Wij 
hebbon oo i< al medegedeeld welke 
vereista docurnenten noocllakelij k zi1n 
Wij zullen voortgaan met daaromtreni 
heel óuid eli ik mededelingen te doen. 

Vaste Cornrn1ss1e voor 
Justit tf' 

Ik, tien. he;t t'H rneci eon,; dat men, In• 
die1, er een visum nod19 is sclH!rpûr 
~an conirolr.ren als Nt:,lerlanosev1:rH' 
gcnwoordigèr in h<.'1 bu1t1Jr,l;md. 

W11 wllen i>cht(>r ook do "•ko-11 omke
ren en proberen voort(.:, g:ion ooo· do 
buitenlontlse v<:r 109t'nwi,or<1i91nge 11 

in Nederland e,<acte infor mal11! te ver• 
:,,t•e~ken o"er clt• voorvvis,uden <•n c.lu 
<?rsen wäara;;n vold:ran 11101,t wo,d..,n. 

ren slotte is h,.:t ons plan dät lig_, 
•.! .;hl..:r'VOOrrt,l''{li::!if;, bÎJde l,r.g,nsof, 
toostemmirinen-om d,e rélpponN, en 
de bc9Înse:1oe:cs1e,nming~n rod,m,q te, 
maken dat lo<ocopiiirir.q en ÇJf'brrnJ.. 
voor anderL n dari d~genen waarvoor 
hel ocbruik oedoald is, zov()el mogdi1~
woriit t1;ge11qcgann. Wif l<unn,•n in1· 
rner6 nfot ontkc,inen d.it d,1 ooi_ wtil 
N!l"I'.; gebnut I m•11 ,·,.m oud,· b!lpinsel• 
toustemmln11 oievoor undercn ge
bruikt wqrdt 

De, llee, Ni1p(1ls ✓l/O}; O_p, oocf pup11.11 
lilti.'·1 aidrvl.:l<en 

Staa1ssecrt•tart!> Ha ars: Of op blauw of 
gro~n pap;e,r met een tJap,,alóe sto{ Ct• 

in. E• bcst.s,in ,,. 1odcr9evul lllOIJChJ~ 

he<len orn "lth,t"ls ••nig mi~bruikop d,t 
puf'l' tegen 11:: gaan ,.m w111u len d.i,,r• 
van de bt1itenlandse veW:\}Onwoo, d,
gingen •n Nederland Lover,I mog.:hJk 
op de hoogte ~loi1en. Bovr,nd1on Lull,in 
wij tracltteo df- Engelse ve1taf111g v<111 
çle beginselverklaong en v,,n /Je r:.ip• 
µortage zoveel mogel>Jk actitcr op het 
Eeltde p.-ipier te zetten 1od"1 het eén 
geheel ,s &n wdat rnt'n ook hier mrl'l• 
der misbrwl< ~dn maken Hf't gebeurt 
niet 10 vua~ md.'.H de ruimte Is toch wel 
aanwezig. Dat 1s ook een van <Jo ,ede 
nen w,1,'.lrom wij vc,nden rl,,t een be• 
gms•;lverkl,wng r11l!t al te oud moN 
zijn 

In verband tw,rrnee zij1, mij nog e<'n 
paar vragen gesteld M evrouw Haas 
~telt, dat het niet a,, 11 hei 81A te w,jten 
is ddl zij niet alles doen Ik ben dat he
lerr,aaf met mevrouw Haas eP.ns. Ik 
ben het n,ct helemaal met haar eens 
dat w ij 009Iuikond zouden nebbtn toe 
gelaten dal anderen hQt ook deden . E.1 

Wil'- voord~ overheid geen enkele mo
gelijkhflld, anderen te verbieden •· 
mits de po pieren waarmee de kin<le 
ren in ons lc1nd komen goed zijn - om 
ldnderon u ,t hot buitentanrl te laten ko 
men W ij hopen juist met drt vergun 
l'lingenstelsel ook te kunnen contr oio• 
ren wat men in h(lt buitenland uithaalt 
door de contacten met de buitenland 
se overheden te versterken. Een van 
de redenen waarom ,k in het najaar 
naarlndonesiè ben gegaan was om 
hierov er te spreken 

In verband hiermee vvd ik mete(,n 
en,ge opmerkingen m <fken over de 
vragen die mevrouw Cornct,ssen en 

Adoptie en adoptie 
voorbereiding 

mevrouv.' 1i aas hr.bb,m gest!:Jtl owJr 
gczondh.:ictsvcrklarin{1Qn , Ik rnee,î dat 
rnovro1..,,v Cor11l'h•, ,rm 71\~ll nlut htrnfl 
pe1cali«ectd of ik h~t, hOtv·,rk ;errl 

1wgrnp~n wut natuurlijk ook mogelijk 
is dat dt• 4t>,.ond! '!ldSV•Jrkld 1nr1 van 
,1,, ld11cfrm111 nin m Nr.cl11rland tJ!.iot!>· 
vttH!I rna;i, .n llct 1,md von herl-.ornst. 
Ûih,rdoor i;, hel erg mociliJk, u•11 !;Jro· ·•> · 
art:,on te vtag,•n om tin' !Jt->zondhe,rl~
ver klaiinue n 1t1 Çtcvon. Dl,, kinrft:rnn 
komen ,m:ner:, v,in h<H en her en zelh 
m ;:en tanil éll'> lnclon\!sle 1i1n de al• 
sh>f'lden to groot dat ruJt niet flit,jd ma 
{li'h;Cc s. dt~ g1'.•ot1dhpjdsvt)rkt~lr~ngêrl 
Vdnuit r:en t:en;raal punt l;) k, J)gen 

Wij hoµ1;11 t>lliJd m rt (it•1 {)OlOnd 
h1;••J,;v,Jr~f~rin11cn voorn.1111~1iJls. ten 
o,:inlio;i van ber.mottt•lijko 1ickli?ll lO 

goed mogefi1k worC11:n OP!JP.Sh'ltJ doo: 
do .lrt;;f>n v,in hH land v,m h1;rkornst. 
tk ben hr.t Mm~o een:,, dût dit 11oor ge. • 
har1ct ,capt"'t1 jq loverro all -ien IJ)Oi.!l 

goldo11 dat the( 9,,.,1 om dt, vr;i:19 ()1 
mc•1 gmm oesmt:ttel,ikü 1kkt-1n h<:,:H. 
Ht:t ga.,t rw!t m d•• vr ia(J of 11et l!ne 
he,,n langer ,s dan het ant.fero ,orht 1k • 
h<!t k1ntf g1•tianclrci1pt mdg nvenwn 
HN go ,t i;r duideh,k orn. c,t fTl"n op 
eo11 mornerit in staat ,al kunntn zijn o: 
verwacht te zijn, in Nederland lelfsta11• 
eiig 1e kunnen leven. 

Mev,01Jw H-ias heeft een .,,,30$1 
Ç)tJSteld over de andere kant van de oe
t0ndheidsver!<ldflllO namel~k te11 aan 
1ien 11an de aoopt1 1Jfot1dcrs. Et wordt 
91.,en medl:-ch ondèrLoel< gevrai.lgd !::r 
wordt cil!een govra,:i~<I dM een df.'td<' 
arts. teneinde tt: voorkomun dat"' et•t 
sor.,a1i:: irr<licat,o lnjl<om1 du,-, n1ctp1> 
huisarts f'en norrnate 1wzo111iheids 
ve, klanng ovc, Ót' ou<Jer'• 1Jt.1cfr. De l1,1 • 

doeling h,orv,,n 1!. dat wii nio1 <fo sitv
aue kr11gen waarb,1- mag 11( een heel 
1waar voorbedd gav1:n iPrn;md nw1 
open Lb.c oen lei nel adopteert woa, • 
,:Joor or rt:.ico:. voor h.ul kind ont~t,1tm. 
Ik geef nu een nee! extreem voorhPeld 
rnaar men sn<1pt wel wat ik bod<~CI 

M evrouw Korte hed1 el"n vra11g 
gesteld over het wtt(t~k<.,:,I uit het qe • 
boorteregis.ter. Er bliJkcn daarmci; 
over hol algemeHn we,n,u problorn,m 
te tijn. Als adoptie, in Nod<.!rland heefl 
plaatsge11onden, kflJ!]t M t kind <1~ Ne 
ac, la ndso riatio11til:te11 en zal motistal 
het b uitenfand5e fJOboortebcw,j:. in 
het N t:.>derlandse r€1giste1 worden inge-
schreven Dan heeft men dus beide 
Bestaat et helemaal geon goboo,tebtt 
WIJS van hel kind dal is mog~hJk -
dan wordl het adoptievonnis rn hot re· 
giste r ingeschreven M en kan dan d,11 
untreksel krijgen. Als er geen ge!Joo, 
tebew, js van h et kind 1s, kan men het 
ook niet overleggen Ik heb echter <l1t 
indruk dat dil over h•H atgemeen be 
t rekkelijk gem,1kkelijl 1001>1 
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'Al 1110 w Ko,tc•v1:111 lfontol (CO.Il.): Dat 
h,·tt>• NU 111·, n1,1. wunnl)or het u1ttrek
·••Ji uit hQt geboo, 1urc9ister molJt wor
d'lll ovor_uolewf bij \'OOrbcnfd voQr IIet 
cindo..:ome,1, do o4JdN~ eon uittro~él 
vi.111 hEJt vonnis W,1!11 in ,,doptio worot 
u11911sprok~n bij do ambtcnc1t1t van de 
bur9orh1ko stand k11nnen vrai;isn, Dat 
is voldoencio7 

Staats:,ccret,1 ,r. Haa,s: In het uittre~ • 
sal bij r1,1 burgo1trjkc <rtund st"at dat 
llus lngcschrovr:n. l;r ls dus ahijd con 
twwiis dt.1l hel kind hot kirid is voor do 

' hurgcrlijl.o sta11d. Dam gaat hot om: 
tfwt men i:on howijc heef\ clat het ~ind 
hel Unrl li;. 

Over nc:,n unduc, vtl/ hoel hllngiJzer 
twbbcn ollen gcr,rn,,t, namelijk de h· • 
glns:.fvcrk/8rlng. 0 • 1rovcr zijn eigen• 

.-11 ',tllOtnAOI clc.rel(do opmmklng,.IO ga
W nfü,~t, ulo 11. 1,)lf ook zou willen ma• 

,en, Ol! w~n,jd 11: to lang. Doof ver• 
schilloncfo ge,,chtc afgov.iarcligdon 1s 
gctügd d,,l de wuchttijd tot oon half 

• 
f,101 rno<:t wordu11 tCruiJgObracht. Dal 
is mij w,H ,,1 te ko, t. WiJ 2ijn ddar och ter 
voo, loµln niet ullli toe. Wij kunnen du,; 
wol twhncn ovcrh·ts Wlll 'Nij niet hob• 
bon, maur i~ h•m 9<1nohJo to zengen 
dut con wachti1ld vAo non iilar ,och 1.vcl 
nof'l1!J Ï'>, ..., 

Ik wils op hel h,it ('l'}t v,1nnl he1 mo• 
ment van hvt verzoek tot hut moment 
W!JJfOP uc b<'l11lns\J lvPrklarJng WOi clt 
grg, •von 1n 1980 nog 093 - d11s hlJoa 
1000 pPrson,·n hut vorzook hebt,on 
inpot,okkM Dat bntPkont dJ.t ml'.lf1 mo, 
qolljk 1pornoon t.n/ be-paalde calamitoî
ll'll ;idopti11 'o.iobtodt' en dst me1i, na• 
Jut de 0,1f,H•111tQite-n in het bu{tcnlamJ 
w oer w,H zijn t• 1tugoevloeid1 ook. ht:t 
vo, iock woer intrekt Er is een haotel 
11rr,ock1:r1 geweest ten aaniion van 

air'ia1namos.o ktncfe,en, maac mun heeft 
Wiet verzook 1oun weer ingo1rok¼n 0'1• 

dat de zaak ,lch ond(!rs heàf-t ont\vik
keld oan word guhoopt ten aanucn 
vnn do adopliofouder~. led&r jaar 

• wordl een aannonliJk aanrol vorzookoti 
i,,g-otrokkon. Daarom 1" het miE,schfell 
l OCh beter enige WáChtliJd te hebbon 
11-.. bon hot echter met leder een eeru, 
dal ruim t\voe: Jaur te lanQ l:;. 

Mevrouw Haa~•Ba rge, (PvdA): Men 
kan dC;> rcdènering ook omdraaien en 
zoooen dn1 do ment.en lO 'mies' w or
don als , ij twcu or drie ;oor moeten 
wachte;n voord.tt hel onderzoek wordt 
begonnen. dat 1lj hun annvragc imret,;• 
kon. Do S1Mtsc:uc,~111ns steil dit nu 
wol, m::rnr t ol,rnu i i1 niot went waa,om 
dio vor lOOkN1 w orden ingotro ken, 
kun i1j danraan 111<:1 do termijn van i,on 
wach1t11d ophangen iilsof d10 good "ou 
21Jn 

va~t<: Com1ois:::io voor 
Juc;tnie 

Oo h•. er N11pel,; (WO): Ik wil oraao toa
voegnn dc}t tu • le,~st daarrni:•J natuur
lijk niet , oor1.1,1 ts. Oe Karne, h1:uft een 
molio:l aangenomen wóarln oo ,crmfjn 
•:an 1,. s inaanu , 1.vonH go-:ul<1gd. 

Stea1:,;se<::r"lt n, .. tioars: Ik ben nog 
t,ing niet klaar met hetgeen il,; wil ,eg• 
ool_l. De motlovrocg n.tar mijn mening 
d:it het ,o snel mogelijk moe,;i en dat 
wij naar 1t1s maanden toe moeswn. Ik 
vrnd dut wol kort on ik: ,al al heel blij 
,ijn \r11tnnêer d'.) wachttijd niet langer 
dan een janr is. 

De hoer NJjpets (VVD): Ik w/1 toch oven 
lastlg zijn ... 

SteatS!iecre111ri~ Hr1l)rs: Oat m~g bes tl 

Do heor Nijpeb (VVO): Het gaat erom 
d1,t du Kr.mcr hooft gelegd dat d11 rnr• 
mijn zes maanden mom :.illdragen. De 
Stuarssr,cru1aris kan wel .n·qgon dnt ,ij 
dia termijn wut f,.on vindt Oank je de 
koekoek, die motie: is uangenorn11nl Du 
Sta/!t!;Secrotoris moet dan 1ogg,:m d,,l 
dJ de rnotie op dez-e munter niet wcni;1 
u,t w voeren, Dan wetan wij lt:n minste 
V1'"<1ar wij tan toe tljn. Zij moi:t o..i..r• 
over aon duió ·liikE> llltsp•,,at dor.:n. 

Stan1sseer. tam, Hoars Ik heb 9ep10-
bctJrd niet to ,..igg(jn dal ik de rno1ic 
11let uli-•0B1, omdat il< álles doe om 
haar zoveel mogelijk uit te vooren. er 
iljr'I nawurliJ~ aan die motie wel twee 
l...inten. Allorn-:irst 1s er hot verlangen 
dv wachttijd tt verko,ton. Daar bun ;1-
he1 meG eens Ouarnaast wordtg0• 
vruagd die WdChtliJd t-Ovorl:ortnn 1ot 
ren h,111 Jaar, Dat lijkt mij wat veel van 
het goede. D.it tx-wk• n t n1tt dot i~ do 
molie niet wil uitvoeren. 0,11 bót~kent 
atl(,cn dat il' probeer auiduHJI- te ma• 
ken dat Ik oe motié 10 vet mogelijk wil 
uitvoeren. Zijn wiî E'13nmaal aan ren 
UHmiîn va'l oun j$ar roe, dM kunnen 

, wii nog eon~ 1.,J~en hoo de si1ua11e dan 
Is. t-lol is échter niet wan, d ... t il-- demo
tie nrot wil uitvoeren 

Mevrouw Corneli,;sen (COA}: Wat 
haeh du S1aa1ssecre1ads '.ir'ldlf> leb, u 
nrl 1980, toen de motie werd aangono• 
men, god<Jan om deze motit:, 1-0 veel 
mogelijk te doen uî(voeren-? 

Staats,ecr,Huns Hoars: Ik tracht daar 
steeds aan route komen Il-; werd och
tor st'.)/ld,; geintc3rrumpeerd over nnde
ro pumon en Ik kan nu eenmaal ni,ot t-tl• 
Ie:; togolljk. Oat or nog .illijd ~en aan 
zienlijke nchtérstand bestaat wordt z.e
ker niet voroorl,.i&kt door hot foit dat 
het Minis1ene v,m Justit ie. d~ Stoats· 
Sl'cretM1.s 1.clf of de rade.n voor de kin
darbei;c!Hl1 rnin0 ni('t een konarq tN• 
rn11n w 11li.'n. Er liggen echter nogaT wat 
problemen; ik ial direct el1fors 9evo,,. 

Adoptie en adop1ie-
voorbereidin9 

Var, d<J kam van <lo Kamer wordt tel
i r.:ns terecht !JCV1 aagc.l om c,nolhir mot 
d c h1,g111s8ltor.sa:inimrngen te Ic.omen, 
A"n da andere k rnt vraagt diezAUd e 
Kcmer ook i•orhoaldelijk' om undme 
d,ngen d11• rle r{lclPn moeten doeri Wi1 
ûin het er allernaal OVl.lr e.:m. - (J~ 1 "!n 
wat nündt:r m,thousiast d,lfl de ander 
""'dat de rudcn voor de kindertwscher 
mlng op dIr moment, gco"V&n hc·t hic 
et nul)(., de best' ln'.>tantia li1n om ,11,, 
onde, Loeken te doen 

fl,levrouw C01nc·tisc;on (CDA) Do rnlm:t 
slecht•\ 

Stoa1ssecretarü: Ho,irs: tic probeer hei 
t1col duidelijk H' l•'9g1,o wij .:,jn htlt er 
ni'Jl allemaal ovur ~ens, In el~ geval 
1.,Jn liet OP dit momam de minst slcth
lc, Ik weet ook geen botere. Oio r,,den 
worden e<chtor gevr,.iagd te r.ipporto• 
ren over de kÎndcrs1rai"zakon en h,;( 
:'lant~I \ioct••rst,alNken stifoi... Dcie Ka· 
tner heeft nog niet 20 lans geleden 
zeer duidelijk gelegd dat de 'v, oeg• 
hulp' b•j da 1..indorstrcl'7al<en io :.nel 
mogehjk va11 de grond n-roet kom,m. 
o"ar 11jn wij h.ird ml'!•• be11n. 

1 herinner tnlj voorts dat da Kamer 
nott niet 10 lang 9"" deri een llitv0t!ri9 
debat heeft gcvoord ov~r do orngongs
rf!Qeling. Voor !)er) <Je;,f 1.;; dilt verbon
~icn a:.n een onderzoek. b1J de raden, 

Ik herinnei tni! dot elf' 1or-wijzi119on 
na echtscneidingen door d(;t roden 
moeten •.'lorden ge.idv,seNd Al dNe 
,af.een ~omon op de rug van dOil1lfde 
raden neer en allornanl SlrJgcn zij on 
r ustbarencf in nanial 0Jt ba1ekeoi dat 
hei voor miJ ;il~ S1aàt'>svcrc1ari~, VN
amw oordeliJk voor de r,1den voor de 
kmdorboschermmg, onmogehjkl~ om 
dele raden volledig en .-illeon te laten 
•.vMt..en aon dc;w adoptie •ondcuoe
ken. 

Dal wil niet z.t,ggon d,H vorig iaar 
niot moer onder10eken hebben plaats 
gevonden dan in de jan:m daarvoor 
Vorig jaar rijn \ 421 beginseltoestem
mmgon uitgegeven, meer dan in hot 
joa, doorvoor Dil jaar zullen 2200 ~11 
derzooken plaatsvinden. Een onder
lOCk bclekoot echter nog geen t,egio
!i.Oltoestcmming, wanl ik heb iocven al 
lnten merken dat i>en aantal aanwa 
gc,n, h"ngende hot onderzoek, nog nf
vah. Er is dus sprake van een duidoliJ• 
te stijging. 

Mevrouw Cornelissen, mevrouw 
Haas en de heor Ni,pal'- vroegen of 
dan niet met unit!'l gewl'(/1.1. kan gaan 
w orden. 

Do heer Nifpols (WD): Nu smp1 de 
Scaatssecrcums af van die 1not10 Van 
Dam. Zij probeert d() indruk to w ekken 
dor ûj dio lllOllè wel gllal uÏlVQOrflll, 
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1-iaars 

maa, het gebeur: niN. In d1') mohO 
wow1 nm,,elijk 9t:sprolwn ov11r dli'i 
rn,n,,111..,li! mrnlÏJll v;,n l':!·• m .. ,inth,n, 
l>,· Staaa,•;ocrc•taris l)Jot,o(:rt ·n11,on 
tlf••~tJe ti'O:!n1on1 k •.otn\.!n aan da 
wons vur, d<: Kamer en d1• werkvoor• 
:a,,c w,,t 1r,11:g te d1mgc<1, 7.ii 1cgt ar 
vi;hw• IJllldellj;. h!J ct:n LIJ t:iy..:nlijk 
ni!:ts voei1 voor <le ,n11u:errn11n \élr> 

,es :nannden lir:vil t,.rr.ven naar uer, 
tr-1 m,jn van t·én Jo<1r 

Op zich ii: o.iarov<!, oolo.: hes:. tn pr.1 
wn, nh1J• clun cnt•el ct,~ s:.,dtsi;ecrc 
c;uii: dal w,•I J .. i<mfi1I.: ;oggon Z.1j mo<>I 
11·?.t d·• mdr:; .. wci__1-,~n <Jot lij ~1)gemoet 
kom, ,,,.in oe wens ·:a·1 de grote mçer• 
d~rheid ,n lle Kam,~r om d"' tern1i1n op 
,·~J';) rn;!an,!~n t~ t1<:H1<.l,.;n . fn1tne1~. v.;dl 

"', ooi. r1,,b,•,ut, ook ;;l h<>elt rfo St., o11s
li•·c•tt11ri~. tirai..s volon mcnsotn !Jlj de 
rad •. •n "oa, de l<inctP•uei•:che, n1ing, dan 
nog 1.JIIJft .-,; );treven na:ir 1;er1 t(:rml1n 
v..in éenJ.i.:ur :~ mt1•·n dot i• hettr g~ 4 

d1ct,r, n 1() uo1.:rl vNlua\ 

Stt1.i1s:,11cn•tfH15 Hoor::; : M,jnhc,,r de 
Voor tH:1w 1 O,,arrnf·•' • •. ·er1a,,h dn h••er 
N,jpels hei goed Het ,s ëen kwtJst,e 
v,111 wt-{h:l'I van d•: m<Htf:. I~ de mo1i,: 
t1L'n .i.-1nsµo, 11,.,; vvor rlt, Staa1s.;ecre • 
wr1è, '.:!,a 111 oriaq t or 11:inr, r,ot:mt om 
<k onde11<H:lwn ,;n,Jlli•r t~ doen olaats • 
vin(ion, dan zeg ik Jil Bt:lel<lrnl het er.h• 
tèr, (k•t l'.! pe, se binntJn ~en ralfj,1~1r 
mo1>1en worden g:!di:cHl. dan l••g ik: 
D,,t i..,Hl niûl. Oa teneur vau du rnotit.1. 
die ill hooi duidl'lrjk hoorde, ,s, dat n, 
èrvoor rnod .i:urnen d,il de beg,nsel• 
lot1~tl!'rnnw19en ,o :.nel mogelijk wor
dr:r, v1:1 h>.t:n(I D•· /wer Ho,sbl:'1 ~1•~n 
not-~rtll ov~rtgont t)ürl t(.1rn1ijn van \"Qn 

tot a11<ierh"11 ,a"r .als 1uist De intentie 
van de rn.ohe is van du üchre1stand al 
tt: komen 0<1 irvoor wordt een term,1n 
va,, een half j.icr nenoemd Ik heb 
n,,oit ge1e9d <>n ,k ,eg nog nioi <ht wi1 
ons dilaraan kunnen h0tJden 

Mcvrouw Cornelissen (CDAI Mi1nheer 
d11 VoormtP.r! Dr. Stnatssecrclari~ wil, 
<JC:stcl(i oo~ rlat P.r voldoende perso 
nee! l)tJ de ra<Jen voor de kinderbe· 
scher111ing rs, niot kom"n tot een ter· 
mi1n van een h1-1!f 1a;,r. Hoe interpre 
teort lij dan het recht van de ouders 
die een l.:gaal VP.r r ock dO!'n aan ce11 
1.Jad voc.•• dt: 1dnd,:rbescherJ11in9 ol 
i<.-Jri h01t M trus tr,, 10 van Justi t ie om ef?I'> 
{lCl•nsondcrronk als ziJ die nog een 
,aar laat wachtPn' Ik ,ou graag wel 
eens con •iit!:praak zeen over de vraag, 
m hvev1irc c o url e1 :, recht hehben op 
flt,n gezrnsonder2oek Dat is oon kant 
van de med.iille die ,1( ook Wól eens 
gn1<1g l>elicht wi l ?ien. 

Staatssccret,rns Haors: Mi1nheor d(; 
Voorzctter1 Ik rneen clat mevrouw Cor 

Vaste Commissie voor 
Justitie 

nalissen r.l!J iets vt?c"-t"1;rd C'Jl,JIÁJP\, !!... 
J1et> gt?v:gd, dèt :t~l eon Jtw· :- ,1 durl)n 
'voor di:1\ •k ben nsdtotl,stemm'nuün nr 
iijn. Dt,, vJil nl,•t L~g("!én, t!dt wnnnetr 
dez,,h,n norm.,a lc;1er1 •at,l q,,7fo~on • 
der zoek r11t:t enrrler k ,n ll!"!jÏnnèn 0:1• 
(11,;1s die buslissr~n ,-.ei: 1..,,1,J te w!II, •n 
zijn tie volgt::wJ::! diJg n, .. : 111t:ke11 11 
verwachting. O;;r i.an w,,•I Oî:'lS cnlg, 
tijd doren. 

D" h 'N N,jpels ('IVO Al._ icrn.in•! 111 

vcrv1, acl1t1n!l rni¼~ i, tll!tJI t htt neo en 
maanuer., voordnt het J.;irnl er,;:., ma,1f 
als mens,·n w1llf'n ,:cl,;p!"'• ,,n, i1..t•b, :i 
,.; fll C\oi.. eerst een pt?r,od,: ove· ,wq 
d.:,c:f1t, voort!a, t• l•d br·shr,s1nt1 r .. ; 
num 1it1r is :c,ch n11:t "o fa:. ,Il:;;,. :an• 
avo11d cc·n t.v .• ,: , , ll'''HJ :um, ,:: mor• 
g,~n een veoo,.,k rnoi~n•.:'l·, 

St,wts'.err ..,, üris Haar,; : 81ii~i,a,ir wd, 
w<1ot anoti r, 1,>uden nfo1 zov,,h,n h11'l 
vorzoot. 1nt,.,l(k1;:n, Ik tOU f1v1:ri~0"$ '"''il 
willen w"te'l, waarom er 10•1e,~I wo, • 
d,·n ,nqc:(okken. éni9e tenni1n mO•~t 
wel worue, gPswlo 

M1:v1c)•n·. Cornehssen (CDA)· Wvirld 
ddt IJ COPCI.;~ ,e•, dólO cte in,rr,~ l<tng .. ,.,. 
bin<lt, ,ft: il-. r111,t deel. H; wcr:.-t d•• oor ,a 
ken n 'nt Toch b;;s»<Ht II o,•n rl( ,,1 v,u1 
uw argu111.-1nti>n d,•a•op 

Sfa;J1%(.!Crt:tn•1s Haars. ik. r.01,~taker 
ulle,::n d;,t er e.••1 ,i,m1,.1i mr•;kkbr.;en 
,tjn. Wij ;.,rätl n I u ovt•11ue11s wel ov,•r 
1;.ik1;n waar.u'l .v1, 'lög :1!•··110,· i:ijn ik 
wilde d«l wu ✓Over waron da: Wf• ecq 
wa<.hltijd van een 1Ja1 hac!dt:'I . .A.ls v,e 
da<1raJn lOf, ,.,,,., f..unn,)ri we non wel 
CE'ns ovor dat h,ilw: 1aar prat•;ll . Lah,n 
we Cl'r:,t 111,1<1' f!êrt'; bei r;:;.cr1 c!,rL dl· 
achterst 10<J v,'.ln o•ir, gonc! ia<>rwonl1 
inQehaald. 0,J: 1r; m11n !,treven. ,>vc:n,11s 
hE:t IIW(' 

Mevrouw Wes$el•Tuinstra ID'661 
Mijnh;;w1 rl" Voowtter' Wefkê rn;ia1•e 
gelen d<•nl..l de Sta,nssucretarii. clo11 lEi 
nemen om ctic per,ode v1~n twee,-ohalf 
1ai11 tot een jaa, terug te brengen l 
2~()nifer20·éî0i1 isn:,1uudijk nog fe 
wc,nrg oelet op de twidigc achterstand 
en het pNcentagc viln 20 dat afvalt en 
gel ten ook hel tocnr.:rn<"nd i,anwl kin 
deflW, 

Staatsscc11H.:,ris Haars. D10 ka,, ik op 
hot ogenblik. trniterl wal 1k heb gezeç1cl 
niet noem~n- WiJ proberen clus cle ra 
den 10 snel tno9eli1k te hHe'1 werl\en. 
Wij zijn verder tJeiig een zo eH,ciont 
mogelijk ond~rzoek io sys.torn,.n,sch 
mogelijk te doon plaJtsvinden 

fk heb me af geve aogd, hoeveel gç, 
~prekken rnen nodcg heel! voor e!ln nor• 
rna<;1I onderzoek. Eén imroducuege 
sprek,twee gesprekken over het verd1.>re 
werk en een afslwtend gr.sprr~k over 
het rappon Mieraan k.;111 ni1,1 wortlf:n 

A(loptw en .idoptie
voorbe, e,ding 

güton'-1. 1; l!eb gevr«agcl, of IH,l auntal 
1rJSprckkcn 1-!'ln wo,,fon ver mlndcrd, 
a!s mer\ ,Ie Indruk h~••fl, dat de via«; 
ooed i'1 l•et 9ntv.•oor1J w;,r.: r-.,.rnn, 
wc1n: j,1h1 <11e 1111_:nson willen zove,,1 in• 
formatre he-1.>hcr;. flovendw11 :ti/n •:r 
rio~ nog w,,qim!!Jstcn, Üf! 9c,(i;,c,r,t& 'ja, 
1!.lttl:' mot:' vnj n.1,.-,ylr;eudy wo1 d•· n 
qc,forn,11l<1rJrd r~ 1-nn r,iot IODl<'99P.:I, 

d;itsnnl a,1 wc,r(1,in rngeh.:ato r, liin 
n1:.:t ir.·JC• n1•~nse11 v<1ll1 dio ondr>r.ioc· 
fen l)C&chclo'b.tW 

Me,, ouw Cornc•:1t~-.!n s1,guwocr<fo 
unit$ D,c" gr<ltl: ratlr;n j,,.çchi'<~~fl 
over vnilt. :1111 nl'A(HI c>ndt•r lOf:k ..,,,r 
11ct1tiJ11 De idr•111<lrP rud,·ri bt'schiUt>n 
(lall(óVet l)l!Jl.1-lel JS Gükg•·en uo•:(IQ 
,Bil" 111 d,-.: f.l,~·n"n' rnd••n untl» i1110 

sw!fpn, t'1mdat er dun to woï.,,u werk,,
De WJ<liH~hto va,, mevrouw CorrwHr.
$'JI" 1nz,,l\c i1ct snnit::1st.-11,~n vn11 • .,,p 
tor.·nc- vc,,,: de Hc11,e rëdcn ~,,in ovo.:r A 
wc1.11.•1• w,,<ird llc lträl> ,,1 duic:J.?IÎJ~, ge • 
,naai.!, rlel i,an ;;lla kant~n wordt g,:. 
trolrknn ;,ap <!1.: 1ot..ii1ISCh<1r,p,:ltJJ.'.. 'Ner 
kerr, l.111 dt: 1arlen; ntit is b,:?n,rt,w~11d. 
L.,,11g;,11nCrlHHl1l hllJ'-• rr,1•11 hHt 1ernpo • 
te· kunnen v<:rhOiJC.:••• tk tc"ch: <J.t trJ uc• 
voriforn,, Ik k:m n .. ,1 Zt•!J!J1Jn: Er .•Jll on• 
m111d,:ll11~ <'en act:ier st,inll wo•dl.ln in• 
9"tia:iló Al•; i~. dat lflf!, r.,,I m•m 1J1ij 
over ec::i J'1,,li ,<1,1r ur ~u11 leugcn kun• 
,ior, hctr<1ppc n D<1t luk, gov. oor, ,,iot. 

Me11 k.in vJn JI is (crien mij 1cmien. 
,11..,11, ll'!rn "'"Ic k"n rtict sae!le: , tentij 
f.wP.11<1:rs wcghanl l>rj de vroeg hulp, 

<1e hulp in h..r i,.,,tkr v.rn de omoangs• 
rttv{ lwg ,,n "' htsctwid'nrit•11, 

Mevrouw Cornelissen (CDAI: Wij llt,;h• 
b•~n oo~ 011 d<· beh.Jnd,· m9 vaf'l <Job,:
gro1ir191!n <,an Jusutle gel oor<I dat htH 
aantal m;.lalhCh,1ppeiljK WC/:·~, S, hel 
aantal hulpkr.;chten of n ,eéi;ir ç;ev .. ! 
hetaamal pers Jncel"'ll'ocn biJ df; r;,• 
den es u,t9el,re1d, Ik hah ,11cH de incJ1ui: • 
dat alle 1adi>n prion11111 g,~vtin ;1ar. oe 
adopt,eortdcrioukun. Er zijn , aden di" 
d,t rnLit de lac1gste priontt,,t mbrengen, 
Ik: lu~h begrepen dt1t nu hili twuede 
h(lifJJljr V.!>'1 1978 .ian cl•· beun s W1; 

w .ichten dus ;i' 1wN,enhaff 1a:i1 Ik heh 
nog nret meegc1naakt dat die tiJd 
wordt 1ngcloom1. 

Alfö ik de Sw.1ts,,e.;retëH•S hoor. hijg 
,k rio indruk d:11 dl:' r,,d,•11 hun bes.: 
doen on1 f?Cll en .;1nder Ie realiseren, 
rn,1ar eioenliik heb it, (11; ,nrlrok d<ll dit 
1,i"l 1:JebHurt Ik heb eerd,,r oe indruk 
dat ~r tElgen mom;en wordt gezl:'gd 

/oud1 u nog wel ddoptar1•n U bont 
35 en rnot:t m.aiJr leren leven .lOnder 
een adopt1cl k,nd', or wo0rden van gl) 
l1jke StlC'kking Ik wit 11101 ÇJCnerahs,~ 
ren, mo,H ik WfJC1 met :reJ..er, en dan 
druk Ik rn,j ze,,, \/OCl1Lir:httÇJ uit of di> 
bf'a0 idhuid die v;rnda;.g I.JÎJ de Staats 
::.ec, etM,s a,inwcdg liJkt t<' n11, om die 
lal<en lO snel moqefijk in te halen. biJ 
(liJo rod~n ou1,wc.1ig is 
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Staatssocrotam, 11,n,ts: Mijnheer rle 
Voor.:illufl Il,. d;.1c ht (l,ll d11 ·sof hel {18• 
v:il 1i;, Op hut ooenbl I wordt or !ngulo• 
pHn Op 1 augvstu. word W{!Cr eon 
nieuwE' rondt• uitgc,Wv"n 

MevrouwComelisscn {COA): Dat In 
hor <>or·,ll lw,fj<1.ir van 1919, Dan ,ijn 
er dus twüe m1111 den lt19olopon 
Stao1ssl'crctar1 ~ Haars Ja, maar men 
hcoll ;rovet,I WHtk 

M1.;vro1Jw We-i<-;el Tuin<.tra (D'66l: 
Mijnheer dr• Voor.:,ttorl Hol: swal het 
mot do uilvoNh1fJ v\'ln de motie ovor 
do rcorounis,1tîo V<1n <11 r adûn voor de 
kindo, boschermhlf! 7 In het eorstn jaar 
v,HI haar i•mbhp, node hobben wij de 
St<.1attsncreti,ri!> gevraagd hoe haar vi
sie was op h<Jt gehcol v:1n ue raden 

A voor de klndcrbn,;cherming. Wij waren 
" vnn mening dJl ,1llean man( uilbrniden 

ni4t do oplossing bood, 
Do Sla..itssecreiarii. heef! al vaak éen 

a•orgtini,;,:,lio ,,angekondigd en háa~ 

• 
visie op bC:!ltu:.lnào roorganisatiorap• 
ponon In •~arste lermifn heeft miJn 
fruct,e daarnaar JE'Vrua9d. 
Sta,11s::.ec101or 1s Ha ars. Da nomiri l~• in 
voorburot<;ling ort h1·t n euwc busluit 
ten uanzinn v;Jn Hac:htrl'lcht etc1•t,•r.i is 
op hol ogonblilo; op, weg n,'tfir de Ru,;d 
van SliJt< 

Muvrouw W ossal Tuinstrn (0'68): liél 
gmH ntt~t ollubn ovo, btt ktochtroch1 
onlovoo, t, m11.1r hr:t m1ni•reorganiSfl• 
tiobesluit, d,ll in cursto h:rmtjn door 
mijn lrácl1ó naarvórnn is {'fl'l1racht, is 
op 1.1ch ('llf belunQrijk Maar crm (ichto 
reorg.imiatio, wanru,1 111:in nieuwe vi
sie op da dubbcln rol van dr rnad voor 
de Jl:inderbl:lsclwrrninn, die d<' Staat,. 
!.eerowrlt .i:oêvon in do op11ommlng 

•
vM taken noomdo moeit blijken, heb• 
ben w1f voorlopig niet te verwachton, 
als ik het good begrijp, 

• 
Staatssecrotarls Haars: Oio lq,n Ik nlot 
voor hct,èlndc van ctè10 kabinctS"pcrlo
de, Crt.Jitkrijgen. Ik weot nl11rof Ik er 
demissionair uit 101 zijn, 

Mevrouw Wcsscl-1 ufnstra (0'66}: Oat 
woot ik ook nloL, rnaor IY moet coni,ta• 
coren dot er in vior jaar woh1lg Is op90-
schot<'n 

MovrouwCorrrelis$e.n (CÖA). Aan'dG 
staotssecrei atisso.n Zoovalkrng oo G-la• 
stra vnn loon 2ijn mUnartljds herhaal 
deltjkvr.igon gci,teld, mode naar aan• 
loidin9 van de nota Wiorsmo, w.itsrin 
weid gonproken over radon voor 
jougdbescnorrni'1g in pluats van over 
raden voor do kinderbosche1niing, 
Ook onder die st.1a1~::iecrct,1dsscn is 
tor r.~ko niets gè!Jourrt 

Vt1sw Commissie voor 
Ju~tit ie 

Mov1ouw Wcs!.ei-Tuin,;tr<1 (0'661• 061. 
onder die Shlilt' .. ~r>crct,mssen; dan zijn 
muvrouw Comefissen on ik het g,,hccl 
eons. 

St<1<1tss,:icretaris Hoilrs. Ik laot dit möar 
.1oal$ het is. Ik ducht dat de,,. noca er in 
ieder geval wer was. 

Ten aaflliCll'l VilO de beglnselvcrkla• 
ring hebben mevrouw Haas en (fo heer 
Niîpr.1,- gnvr(HllJrl noar de verscllilfen in 
onderzookcn bij de racfon. Ik meen dat 
wij op het ogeobfik l'lard suoven naar 
oen uniform en zotgvvldig onder zoele. 
Als ons tër ore koml dnt denigrerende 
vragen aan do ouder, ,ouden wordun 
9e·Held, <.lan zullen wij d<1t stoods als 
onjuist kwulitic.,.nm en er opmerkin
gen over m11kon, Uiteraard klopt niet 
iedere ono,rzock<:1 met !edeio ge
vraagdo, ma,1rik ben ,,ut met rnc• 
vro11,..., Haas eens, dat rr,on niet moet 
gu11n duiken in taken die do l>etrokko• 
nen nints aangaat. llc meen dat ik pier
me&, hoewel uit de oord der zaa~. niet 
tot genoegen von de K ... mer-he, is 
oo~ nfot tot mijn oenOt;Q.On-voldol)O• 
dä OVllr de beginselverklaring en de 
tijd heb gi:sprol--en 4et ware mij lie, 
ver, al11 ik h.id 1-vnnen 2~9gen: wij ge
ven nu uit çie twec,do helft van 1980. 
roo<.1r dat k11n nu eenmaal niet 

In verband mei do boperHng von de 
gelcH9hoidsduur hectl wwt3f mevrouw 
Coronli<\!len als do heer Me, tens ge 
zi•gd, d.:,t ✓Îj ,,/...koo1c! gaan rnot de duur 
V'lll dno jaar. Dat doet mij een waar 
gonoogen. Na a11oop vc1n die drie jat'.tr 
- di, in al\twoord op de vraog van de 
heer Mertens, die als ik hot goed heb 
begrepen nnmens mevrouwWhsel 
r:prsk tol oen nlouw onc;fer1oe~ bij 
voorrang pfuntsvintlon. 

M(;vrou\v WO$sel•Tuitistra (D'66)· Dat 
h(il'fl do heer Mertens nret gevrnt19d 
Hij wil JuiS1 dn, men dan nlfec11 maar 
hoeft te mcldoo bij de raden voor de 
klrtderbeschorming en dat met hor he
le onder1ock opnieuw moer gaschie• 
den. Wij vroegen heel dvld<,llJk aan de 
Staatssecretaris haar beleid biJ to stel 
fen, ,n cllo zin dal man nlel helemaal 
opnieuw behoeft te beginnen 

Mevrouw Cornel1sscn (CDAl. Als men 
Ml op die manier stelt, behoett men 
geon termiin te stellen. Men ksn de ter· 
rni}n dan langer mak,en. 
Mevrouw Wessel• Tuinstra {0'66). Wij 
praten toch over de situatie, dat or nog 
Qllen kind Is geplaatst. 

McvrouwCornefissen (CDA)· Wij vra• 
geo ons af, of de srtuatie nog dei<'lfde 
is en ol do motivatie er oog is enzo
voort. 

Mcvro\,lwWcsse.l•Tuinstra (0''66)• Ja, 
dat ~eg Ik ook Dat kan rechtstreeks via 

Adoptie en adoptie• 
voorbereiding 

de •ai,d voor do ki1)d~rbei;churrning; 
men behoeft geim nieuwe bP.ginsol
v•'rkluring ti: vr,11:ien. Da1 "1nat ook wr
stckcm<J gcformulct•1 d in het stu"-van 
BAND. 
Stantssc:crett1ris Haors Ik geloof dat er 
nu lweu 1aktm door alkaar wordon go 
haald. Als een bcginc.elverklaring na 
drie j3ar 1s verlopen, -z:d m,m vPrlt>n 
ging vragen Dat houdt in d&t wordt 
gcclioct-1, •.-vaarom 11erlénÇ1d kan wor 
den. Dal betekè1,1 \ \ afschijnlijk een \ 
iets mindm întensicf onderzoek, mnar 
er dient wvl een onderzoek Ic komen. 
D::it zal bij voor<,rng qesch1eden. 

Mijnhcor de Voomtterl Er zijn ve1 -
schillendc vrngrin gesteld oven de leef
tijd van het ltind on van de aooptiefou• 
dors. Il heb begre1>en dat 1èderccn 
vindt dut in het algemeen htit lèchiids• 
verschil 1uss1;:n ouders en kini.l ongc;
vN:r 40 it1<>1 moe, .:1jn. Uiteraard 1s een 
socpo1 bQleid mogelij;.;; ovèr eventueli, 
i,lwliling,m ;..unn..,n ,dtijd nog advie
um word~n gevraagd, Mevrouw H3i:JS 
heeft erop g0wercn dat het wel eens 
geb,!urt nat een vrouw van 45 jaa, een 
bugin~Hoostemrr,rng vrna9!. In der
golij,-e fi•tuatH.'$ is hel leel,ijdsverschil 
echter .JI ie groot en door de 9ia11s te 
leggen btJ 40 jaar kan er spr"ke ziJn van 
e1 n vnJ lonoe uitloopporlodè. 

In de nota hebben wij g,,schrev1:n 
dat do lcmpHchtigo leoftiJd ik doel Ui• 
tera,1,rd op dl' teeftJjd van 61aar, als d10 

grens wordt gesteld bis 4 jaar iutlon w ij 
niet dé 1oolatin9s!eef1ijd verlagen - de 
meesr rd"ale grens il, Desnoods w illen 
wij tol 10 jaar uitlopen. Mevrouw Wi:s 
sel heelt in de ihdort,jd ingediende 
motie voorger.tefd die grens nog ve, 
der op 1e ;;chuivt"n, ma.ir wiJ menen 
dat dit met verstandig is. Problemen 
met aéoptiok1nd"ren hebben !'teel v,,ak 
te maken mot de cultuvrshock en die 
l,'lroblemen doen i1ch menr voor riaar
mate de kinderen ouder wo1 den.. Voor 
de adontiefouderf< 1,etckent dit een 
,ware belasting Ik heb de indruk dot 
mevrouw H.ias, mevrou~· Cornelisson 
en do heer Nijpels in het algemeen 
met mijn gedachtun op dit punt kun
nen in;rtommen 

Mevrouw Cornefissen (CDA); De 
St~àtssecretafls zei tussen nel•s on Ilp 
pen door: Als de leerplichó9& leofti1d 
wordt verlaagd,, ivlten wiJ de toela• 
ltngsleellijd niet verlagen. E~n van de 
redenen woarom op dit punt de leer
plichtige leeftijd is aangehouden, i$ 
cfe, M t l<inó kan mreoroeien lo de 
schools1cuauc Ik denk dat dit ultorma
to bel" ngrijk is voor de inpassing in 
een aodor cultuurpat roon. A ls de leer• 
l)hèhllQe leeftiid w ordt verlaagd, vraag 
ik mi/ af of ook n,et de toelatin9sleef . 
111d dlcnovoreenkomstig moet worden 
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v; , ,aagrJ. Ik N•I mrt <1ired •'en oordeel 
vellen o, er u(J wensr>f,Jkhc1dv.c1n io' n 
1111rnt regel, rn.rnr de woorden van du 
S1,,ut:,<:et•retJr,r, nooµten 111ij tol deze 
Îllld!rLJplt•). 

StnL,t:.secr<?tens lia.ir,: Ik ;,,. ea; dat tl.! 
epn govo~ltg punt is. De ervaring leert 
d,tt het rner1·n<H::,;l v_,rl de ..:inll•Jr,·11 •'<9 
1O11r1 ·t-. nrdt gnndoptt•erd, Il:, rnrw11 11;,1t 
dat 1\,:1 vcrst~:1dic i:; nu ,,t to .'q:,uen 
d.11 d,• tClcla:in~sleu(,ljd moe,wo,rton 
v•.:ril.!lllJd Da: "an verw;11ring en ;org 
~;-•ven o,, h•·t.<1gcr1blii,. ga.m rJr• ~inde • 
ren ,il op 1,un viertl'J J<l<lf n/J,,r de °'leu 
t, rsrhoul, ous cte 1npass!nn op dL' 
::chof0n t,uyint al vrou9 Hel 11or nWI(• 
k,,·rpotrvtJt• gill;!t 1•chte: on~wv,:11; op 
6 juige 11,uflrjd e,jn rol ~pcf-::11, l.0Ion 
wiJ ,1cfi.ttr n1,H op c!lt monu::11I d;,J dis. 
CU:-,5 '"I VO'~tr"n. 

L>o 11,,,·r Nijpols (\IVD): OcSta.ttssec:r1;• 
tr,11, h•eft ge1..::gd dat 1ij do Jr•cftijo:; 
il' ons (,ocp,•1 w1I h:mte,cn, 1vl,19 rk 
<Id 1n11, 1Je9ri11,cn. Uilt ;;Js door .irlsr>:• 
rallt PUCh·ri, v.in ,11 of 47 om N111 b•1-

•1inse1v~r:,.1..,ring v:orcll ·:er 1ocht, por 
qeval :,ekel<.en ,ar wurd••n, ot v,HI d~ 
reueh: kan worde11 1ignweken' 

St.:l<1!:,s1-:c"•tiHis Ho:1ars 1n het ,tlno
rni:cn 1-1e'd1, <lat 40 jaM lle Jr,ms is, 
n,,,ar net Is mCJgef,Jl. dat rr een g,,vttl, 
w..,,,rin ePn d;mvrna!l wordt iJ[g~we
'""• omo.it rnen ta oud ,s-; omdat m, n 
bOvl'rl d•~ 110 i:;, de ld,ik 110 J wordt 
voo,qelcgd a;1n df• MlvrriscommIs.:;1e. 
~lf'I ,s ooi<. monoltJI< rl,n rnun op grond 
van h111onder,, omst,1n1!,ph&<1e1, .ian • 
lt'1'111l\l 1,ct on, advrt•S te vrcHHm D,rl 
v<.:tmurt nu ooi· :.il E<,n !'l<l•Ms rnoc1 n e, 
;o st, ,kt qenoei,m1 w or rlf. 11, da, ecn,and 
b11 w,jLC va11 sprnl,.en een afwij1111n 
krijgt op eon aanvra,19. getla,.in op de 
dvf) n.1 df' vûe,t,g:;tE! vcriaard..i\J D,H 1!i 

Nh•r n1<'! dr• b•'doehng Wij probcnm 
w t'I te voorkomen, dal pee -.oncn van 
44, 4$ jaar 11l)9 een a.invra3g indienen. 
Ik ,ou me er hrcr kunnPn voorswllu11, 
dat fl' ,n eo11 gov,11 waann de rTMn 45 
en dP vrouw 30 is - een voorhePló van 
m,·vrouw H.i"s nwar dan concreet ge 
rn.1akt - die le,•fti1d van 45 jAar ,ind,-rs 
bt:~iJkl dan ,vannl.!er mal'J un vrouw 
be,dcn ni1d<fe11 40 z1Jn 

M uvr ouw Haas-Berger (PvdA). W <JI 
v1n<lt d<' StoatssN:retans ur dan van 
dP teclti1rl van één v3n de ouders nli; 
g,.,n,., aan te houd1:in 7 Dan wu nog een 
aarwr ,tag kunnen word1m ,ngeJ,cnd. 
als èén van liu Olrders nog geen 40 is 

SI ,,at<.S1'Creta1 ,s Ha11rs. Ik /OU d,lt nte\ 
zo scherp w illon formuleren Ook ,n dn 
sl'vJI moel enige soepclhnirt wordrn 
bete acht. Er 11111 ook echtparen "' a,jrb11 
de een 60 end" ar)dCr 35 1s Il, ben er 

Vi\st t:! Comm,,,~i" voor 
Justttre 

bepu<1lo n:et voor oaar een aoopt1ef 
kînrl te pla,11st>n. S.el, de vrouw is%. 
Op eon ijCgo,,en moIr1'•1lt krijg; 7ÏJ rhn 
d(~ iorg voor ,Jcrt pube! en eon out/•• 
man. D;it J.-an toch wel 1~rr, vr,,it nrnblc 
mon qeven 

Ik hoop, dctt IJ •ir trv:t•den mi.'e fJcri:, 
als ' " 70Q (l[J1 c,t Vil!\ 9•N,11 t.-::: geval 
soeprl wmcll IJekel."n milder Ç• ,, n, 
p"nlde hJn v0or te s,:hr11v,}n . De Ador, 
ticwet geelt I! OllW&llS tiltdru!,:kl"lij1-· 
q ren;en vo :,1 1,t 1dr, 

Mc11rouw Haas-Berger P-.rll\l: MtJn 
h••cr cte Vnnu•lt"' dr•1 •!- du1·Jl'li1i: rl,,l 
soepler,se r.oodt;.l<<d,1,, 1:, Dit is ef•n 
cru motlhjk tNr• ,r Ann 1iea•1 HJ:n. 
!.:nnt 1ent Cle Si:, .r,:r:011,11,,ris ook 1:1,t 
e1 Ut.:•·n lW!)CCl•· iO"'I' 11fl 11,0,~1 plaats 
vinden Als e, f'Cl•tor op een <JCoev,•n 
nioment rtChtltJn•Jn worrlen geSt<!ld r:;1 
dt,.le wora,m so•-plll ge hantoerC! - d•' 
ene koe: r ,...,ordt er ous van O!{!cwekeq 
en dé and, l"f1 ~e•-!r ._ ... ,~~r niet - (f.Jn kan 
c!.t ,)r toe, leiden dat cl•? plaati:end•. 1n• 
stollmu toch "NCF!r ''"" twt:ede 10.::1s 
ga.:it ,n~iouwer,. hetgeen de St.t.its 
si.:cMt<1ns JW$t wil voo·kr,rnen. N;;,.r 
rn11n rî'Pmnr, h'lltoort or - indion wordt 
afgt:. wel<en v,,r1 1Jl.! : echt lljn • In Î•~c!t;i 
geval adv11:s te wordnn gevraagd aar, 
de commis!>ie:. 1//ij hebt.ion dart in le,1cr 
goval d,e u.irant:e 

Siaatssec1.itc1rr~ Haars: D11 is ook mijo 
9rond91;dnct te Dat moet al rijd 'Nar. • 
nûer d<1t ni,:t 1iebel. n, ornstJ,11 êr ç;uon 
Hin Voor öfwi,kmg1•n 1.it ook "!:e\ J•Hi:.• 
pmdontit? moeten wordfJn qcvom,d. 

De Voorzitter· N; clt• ,,og te makt>o i,1 
t•·,r11ntu~ Vdn ,r-~v, ,uv.; Wes&t!!, wi• i~~ 
de l"c!"'n toch echt vPe JOl k"ll zich uni 
~11' bept•rkmg op le lt,\JUCll WUI !Jcirefl 
lwt mc1ke11 van ll11(•rrnptrcs. DE' ~prt>!1k-
111d luopt ,, rid•:r:, h<'III 1,rg 1111 

Mevrouw Wessel-Tui11stra (D66): 1~ 
wal noq l.!E<P vraay ,,tt1llon ovPr de 
kw~•sti:• v ,m 1.lte g, •1ns van 10 Jaar D" 
Staals$ccret,ms te!JI wit a' dat het 
·adopteren v,m ki1HlN,'n. <J<r(ler dan 10. 
hcol wcm19 voorkomt. Waarom n· ot·t 
hei ddn toch wor cl(HI ver!Joc1en, ;its het 
io wemig voor~omt7 Dat'" me, fHet ue· 
heel durd.-lij~ j,; hPI n,r t toch mog<:?li1k 
in gnvallen van gel•n!.h••renig,ng. biJ 
voorbeeló als 111 ePn 9P.11n (;r>n meisJc 
van 5 jaar ,s geplaHtst. hel ,us10 van 11 
j,iar ook tt· ;idopte:1;•117 0001 dt" lr•ef 
tiJdsgren!. v;tn ons 1011 lÎJ r\l!H kur,n,Jr) 
konten Kan 111 ''f'fl t1C'rg(!lljk uniek P,?· 
val ncet enige soept>lhoeri worden t;,, 
tracht? 

Staatssècretans Haars M ,inhee, df! 
Voor:z,ue, 1 HN ,s hek•111d dat de ene , \ 
uitzondering dt' anrlure wtlokt W r \ 
hebbe. n dP grens op E, Jaar qeste'd rnet \ 
een u•rloop tot 10 Ah, u nu zeut ó.it iO i 

Adopuii en al'loptic• 
voorb•Jreid,ng 

de 9,er1s Is fl\t)l een uitloorpot 15, dan 
bPnl u zo il!IO (1 ~ 2!., 1alH :o••· Laten \\IJ 
r1•111uctirer 1ljn w,; hcblion ge-st,,td dat 
.viJ probor ün de, .. , :-a,1;; •,o!;pel t,i bck1j 
kéll, D,,t IS de 11mnllgcd,1clW" van d,l 
twlo adopt,ebdeid l:r 1::oroon gc,,n 
I111rdo I jnon gr.mrnal,.t ; or worden richt 
lt,mm geoevn1 d,e io gooc! mogefi1k 
,voHUn toeucpr:st. Ik ht:b ocprobc.-.,d 
(l.lJld•··IÎJ~- 11'1 rnak(:)11 d.,t hol \'O(Jr kindü
ren dir: ou1fr-r 11Jn. Pen schok Is w,m· 
nt.:or 1.11 llfortt0L•11 l:ome11 om g<'adop
t~••ro :P v,oriion" 

De mo:ie vao mPvrouw lt.'•issol {l')• 

nooro 'lt-'hhonu, hth!H•n w,j U• Sl• •1cl 
noed wr, I.Ht•11 <fiu 1,wk IOt 10 t,wr uit• 
1:,p•Jn, rnJ:!f wiJ wiilan r,ict VPrd,•r 
\']!1~11, tJt:lçt op ,worg:,ng n.iar ,md, re 
scholc>11 ,,n vele ;:indcw prou!n1ncn 
Wij hcbl)en hi(•l()l('f f\JIOHI.' gc<;eha 
pen. !ilevrou,.., 'Ness~•r vrtH~I nu om 
,•,:r1 uMondN1110 op een 1Ji;1ondcring. 
I~ moot <J,m 11ntwoorde11 11r~c11, NÏJ 
mor.t0n nrgi;ns •~On orer•s stelten. 

11 'IJl aan ncn volgend heet hanq• 
11,.:r hcgi 11ncn. 

do problnrn1Jt1ci v:in het öilfllal 
p!cü~f i11dcrc11 dat in t•••n gu11n O\élf: 

,vonlt•n r)pgcnnrnen. Movrouw Corno 
i,ss,ir, ,e d,H v.ij n!at ;,an b"voll'.ings• 
polrti,•, rrior1e111lou1, . Mevr ouv•/ ! laas 
,~i d;it niet mou worden gecl,strilil1· 
,,errl 1:r, de hqr.r Nijp'lfs;e,i rlrtt de ovm• 
hr:1<! g,•0;1 0•;1rnsgroolle nw[l tn:pc1!en . 
Ik l>11n hd 11le11net: e"ns en i!. l,,ir,ri1p 
d,H 1r,'lJ d,1arop qc'ln invlo..ip mogen 
ü 1tOPf.:,ncn , 

\/'/at is di;> rec!P-11 dat wil dil voorstel 
hélJbt:n ucd.1éir17 Wî/ constateren hd 
f(i,t cl,1: icer veel adomicve our.f,••~ ol 
:Hls;Jirant adoµ\i<:vc ouder:. 0111 adop
ti,J va11 cón kind vr,igcri •k heb vooq• 
flèCOll'>lllh.''' rd evcnat:. m,.'v,ouw Cor 
nchs:wn indertijd en ot ! nu mev1ollw 
Hà,jS, I lili wiJ '!,•n ,ekerf Lorg vocf,m 
vc,o, t1czir1111;111011der kmdt::rl,n Voort~ 
he!J i~ tjt.lCOllSt ,1(1:,mt dat hel aanbod 
van IC' adopli3r--n kindee.:11 g,,rmg is 
Wi1 ÛJ''l t,.-.t ,,rov•,r et·ns dat I< ndnrloze 
cchtp<1ren b1J de élcfoutic 11,ct mogt>ri 
vooroil<'le•. Wat erioet rnrn d<1n7 Wl1 
hcbb,;n ,net m,ze WcHIO gcworsWfd 

WiJ IIJ• tol d,1 conclusk· gel<:ornen 
dal het altt/d n109el11k. mo•,t 111r, één 
kind t,; arloptt.!•Or ongr•acht de yenns 
groot m. HwrbrJ hi;bben wij óus ~f rt,, 
f}chele !J(ld,,chte van bovoll<ing:,µoh 
liek losg<-"f"ten Met cte c1doptre van 
1w•i9 kinrlc1en d,,. biJ efka-u ho•cn 
gaan wij ook "ttijd a.:koorct. onyeachl 
de gow,:ig, 0ot1r Met dr. adoptie van 
qc,ha11di• aµtcn, waarop rnevrouw Cor 
11t-i,!,&en en nievrouw Haas hchuen gt1· 

w,1en eel d,,..irl.>•1 grot,: ,1ancf;icht voo, 
deic qcvall,•n gcvraagó h-t:bben. gaan 
,NIJ ouk <1kkoorc1 ongeai;h· in Wdl voo, 
9n1n dne kinderen komen Dit ho11d1 
ook in onr,c.icht de grnotte van hut 
qt11tn 
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Haar~ 

De vraag blijft dus over hoo wij moo
u,n h1.1ndelon wanmlör om meer odop
ti1,;l<indoron wordl g1.:vi,,a9d da11 ue 
rends oenocrmle ~oomin v"n r.doDtit,. 
HncJo,on on hoo wil fTlOQtenhundclen 
wannoo1 '}ral moor Lin<1eror, plus oen · 
.ióomlekin<l in het gt-J'ln oanwozio zijn. 
tr 11111 WIJinig adop11eklndece11 en vole 
adopdevo ouders lijn boroid hun zorg 
u;:in dille k1ndoron to geven. M0(11en 
wij dan 1JCC1;pterf'tl dot ~•en !)doptftl
l<ind nuat een or,zin goat met reeds 
veel cigon klndNcn of mot eon anntsl 
adoptiekfndort,n of moeten wij eon 
klein ge,ln, of P.On g«um zonder }.Inde• 
ren, in do gelegenheid &tellor. oi:.:n kind 
te adopteren? nc1e g,ondgcdtichtc 
heeh <JChter onr. htindl.llOn gen-ten 

Oaurbl/ hebben v11i gozûgd te probo-

•

r•Jn hel zod&nlg te rogtllCn dat ~woo 
klridcrQn lr\ een ge7in ongeveer do 
grens is, boh,ilvo nis or rno,,, eigen kin• 
di,ron on één ge:.odoptcerd kind aan,, 
wozi9 l'ijn, 

• 
In hotgoon ar guzi,gd is loid i~ af, dat 

mo~ denkt dat il-: bepaal hoo groot di:.: 
gOllnllCn lijn, Ik' heb duidelijk go
m.iakt, dal hul echt (!i(il mijn bodoelinn 
is. Men moet de grootio van die gelin: 
nen wel tolf ktmn(m bep.ilon, als hot 
aantal adoptieve kinder.)n er in groten 
gctalo c1fJ11wry,ig ,ljn. Mevrouw Huas 
heeft één argument naa, vornn f!O· 
bracht, d&I mij tóch wel aan tiet den
kon hwft go,et: als or éón nc.loptio{
kind Is in con ge1.in en één ander kind, 
k.Jn drtt atloptievf' kind n1ot ero eon
i:aaro wortlon7 Da,.11 vool rk ooJ,. in mee. 

De: 1,eor Ni1pul1> hr.aft hol evenwel 
ook ovor (.!an tweedo aaop1ief,klnd. Wij 
k.unnon hot er ovo1 1:1,mi. ,i,n, dat het oen 
mi.l,.;lmum Is om tweo 1-inderen te ~.un• 
nen adopt~ren. lnde1eu1 krijgt dan lO• 

•
vtJOI moge.,. •tijk hot tijrió. Her betreft n1ot 
cle grondocdachto v,in de distributlvv<: 
rr·chtv<1ardigheid of do bavolkln(lspofi 
riek, hot Is oigi;nlijk do 9odr1c:lltc die in 
dt· molio-NiJpels on.:irvorcmworclt 

• 
oebrocht. 

In do ovórwec,îng van de motft) 
worctl gosprokon ovar flotaanvragor, 
van eon lwec,do adopt,of·kind. Oot wil 
ik a.ingrifpon Ik hob &venwel énkote 
problemen. Oovolge11du oanvraa9 
wordt numellJk nioi iedore keerweer 
toa901,Hiun. ledeto aanvraag diont op 
111ouw to wotden beoordeeld. Vroeocr 
kon men, indien mon reeds cun bogin 
i.1:1l1ocsiemmino had, cho m1.Hc<:n wem, 
krljgon bij het tweuda, derdo, vierde 
kind. on2ovoon~. Oot hobbon wij al 
wut .ifgog,cndeld, 

H<,t 1$ g,;ien prlneipiiJlu .zc,1.ik voor tnij, 
mnt.11 fk r1rolloer 20 veel mogdiJk mel'I• 
~c-n dll gelegonhoid w ouvun, hun zorg 
;:iJn do klndaron 1e beswd,en. llr hoop 

V,1sto Commissie voor 
Justitie 

dat wiJ het daarover eons 1.cunncn wor
den. IJ.; wil dan ook oraa9 van du k"e1• 
mt:rleoen bij de repliek hun r<.J,,cties 
hierop ho, en. Ik probuor namelijk 1e 
vooikomon d.;t de w~cn alle veel naar 
één i nm lopen. 

11• ben het eens met do inhoud van 
molie nr. 7. De iv1mlster hooft bij de bt1• 
handeling van het desbotreffonde 
wc,sontworp al gesproken over de 
s1ieîouderadoptîe. Hij heeft toen ge
we1.on op dlJ rechtspos,tie v.in de on• 
weuigeJclndoron naast de rechtsposi
tie van mogelijke kinderen, geadop
teerd door éûn ouder. Oe heer Mertens 
heeft io dit verband over andor" sa• 
menlevin9:lvormen gesproken. 

Ik: bon het e~l'IS met de vragen die in 
deze motie 1ijn gesteld. Ik heb dus 
goen en'<ol belNáar tegen de motie. Er 
moet io snel mooolijk worden onder• 
iocht In hoeverre het gevraagde kon 
worden oodaan. 

O,i heer Mertens !looft gevraagd, 
wa~rom het criterium geldt, dat uen 
huweli1k VfJf jaar moet bestaan. Ik 
mnen dat enige stabllitP.1t in E:on huwu• 
lij~ nodig i&. Hot lOll lro·1rig lijn, Whr'I• 
neer do adoptie halverwege was op 
het momcm dat de ouders sthelddcn. 
Dat kom, nOgsil eens voor. 

Mo 1rouw Cornolissen en mevrouw 
Haas hebb,m een vraag gesteld over 
de gerantvl:!rklaring. Hic:rbij is e,gonlÎjk 
een verg1ssing ontstuàn, doordut wij 
de fo,muloring op de Vreemdelingen• 
wel hebben moeten baseren. Daarin 
sta.il: do kosten van het verblljr on/of 
dë 1eru9k1;or. Ore forrnulerin91n de 
Vreemdd1ngonwet geldt voor volwas• 
wn~n. Het ls voor tover l!: weet nog 
nooit voorgekomen, cfal er oen l;ind is 
teroggor.tuurd. Daarom gc.1at hel dus 
niet. Het gaüt om de kos1cncvoor vw
bllJf. Hel , ljn 001 male alimontat1ekos• 
ton, die ook voor wettige /inderen op 
precies dMollda rnanior wordon bere• 
kond Ous de alfrneotstieplièht, do on• 
d(uhoud,,plich1 n'imporw hoe voor ei• 
gen kinderen, geldl dus ook voor de1c 
kinderen. 

Over dè é«tntrale re..9lstratie heeft 
mevrouw Corn<iîlsson een möti(> inge 
diend. Mevrouw Haas•Berger en de 
heer Nijpol"i hebben hierover ook ge 
sproken Mag il,; prcfüeren te formule 
ron hoe de 1uak in elkaar ?il? Ik heb na. 
mollj'-. d€t ind,vk d-,t hier tweo zaken 
door elk iJr word,•n goh"ald. Hoe is op 
het ogenblik de situatie? Bij het M inis-
tanç van J11m,1ic op de di,:çetie RlnJer 
b~'schonornn t1jn dl' n<1f'rlC{l.lH'r arlrns
son van de vrooQ,kcrs t,o~QOó Oaar 
komen ook tlfü: rapporten binnen. Het 
BIA 1:r1101 de r&pponcn van degenen 
dir btJ he, BlA bcmiddoling vrago,-., 

Hot BIA l<tiJOt de !'hJmon van dega
rien die vorzoelrnn hebben inoediend 

Adoptif:' én adoptio• 
voorberaiding 

Wat is de toekomstige situatie in ons 
voorstel? Do diwctw Kinuc-rbescher
mlng krijgt u1tf!r;;art.1 do IJ.fm('.!1 Vil!) de 
ver19.t!kcrs en oe rapporten De dtrev 
tic 9oef111a11 dt: vergunnl'î1g"oudt.'1s dt1 
11;1pporte Vitn dC!)f llt'I\ dÎ!J\/r aq1•n om 
b'.!fill!l_ó.E.!Ji!g von die v,irgunnm hou
~Wenst"1c,nand 011 ocnvergun
n1ngtiou11cr W"!) to gaan on naar eon 
andore vcr{lunninghouder over te 
gaan, dfin wordt het rapport vi.i do Di
reclle KinClerbP.~cherming aan óo an• 
dere vergunninghouder geg,.•vvn Hel 
rapport on ('Ie begînseltóostcrnming 
worden bovundien iodanig op pdpicr 
gestelu dot fotocopieren on namal<en 
moèifljl er zijn 

De heor Nijpels h1.:1:1ft gezegd dat de 
centrale wachtlijst moet word,•n ,1fge, 
schaft. t.-!(ivrouw Cornolissen :zl}Qt dat 
do centrale regl:.uatio rnoet wordtln .:1f• 
geschaft 

De he;or Nijpels (WD): Dat heb I nÎ('I 
ge..:egd. Il( h, ,b gosprokcn ovflr de een• 
lralo rcgi"irolio. Dal is do centrale 
registratie die 1111 ook plaatsviruJt bij 
Justitie, omdat alle aanvrag,m voor 
beglnsehoestomrninoen ddar worden 
gercgis11curd, Er•~ oovendien sprak(' 
van de wachtlijst, 10"Js deze op dit mo• 
ment bij het 81.A voorkomt. ltç heb go
zegd dat cle centrale registrdltC van clc 
aanvra_[rn voor 6eginsclloestemrnlng 
gewoon l?Jj ,J..iwtie: ~an blijven g-'beu
rcm. Er 1s cchcer geen enkel bezwaar te• 
gen om de aan .rra9e11, zoals nu ooté 
g.:6curt, door te sturen naar het nieu 
we or,goan dat daar me" don l<ari doon 
wnt op dit moment h< t BIA rloet T\!11 

aÖnm:n Vön cfe ccMrale wacl~lfijslen 
deel ik nl1.:1 de vlsio van dG St:,atssccre 
larh,, dal wiJ s1r,;ks "-omen te 1111.011 me; 
een groot auntul waclltlijsuin clie ver• 
spreid 1iJn onder allerlei individuele 
orgenisocies. 

Staatssecretaris Haar.s: D!. woorden 
'wachtlijst' en 'regisltatie worden 
door 11ll<t1ar gehaald. Ik ll>i proberert 
duidelijk te maken hoe do .caak in al 
kaar zit on waar hot om drnai!, Op dil 
moment is hel onie bedoeling dat de 
lijst met namen van verzoekers ge 
woon bi! de dir~ctie blijft Dero kon 
,ièrgènr. anders worden onderge
bracht. De directie rrioet oo!-. de namen 
ende li1sten v.:1r, de oeschikkingen 
hebben. D~ze kunnon ook nergens an• 
ders heen. De vergunninghouders 
hebben dan iede( voor tich de lijst vJn 
de mensen voor w ie û} bamiddelen. 
Het ,sin stnJd met alle I,r1vacy als an 
ctorenwoton voor wie de vergunning 
houdèrs bemiddelen De vergunning 
houders l)ehocvon van elkaar niet te 
welen voor wie zij bemiddelen · 

l;t bhJfl rwar mijn mo111ng één puaol 
ove1, namelijt- de pvael ViJA de voor 
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!1cht11ir., I~ nE.!, ,ie 111t!rur. dnt hrc1'lrn.:-.1• 
kon liOf>f c,t;~ar word~n goha&l(l. Vi:r
gunnln!JiH>Jr.lt!rs kt1111,cr1 twrrnódoh:n 
vo()r uuqenen voor w10 dJ moeten oe• 
rn1c!rtc;!,)f1 or, V<;ti'.OCI- v,in dQ vNgUO · 

n•npholld,,,. 1/./at dt1 voorlic.ht111g ba-
t r dt wil ik her volu, •nd,: voo1 stel do"rt 
I> neem ,-.ir1 dlli t:r ,•en gczamenliJk 
i111liatie! ldl f..01111::n \'Jll 1: ... vcr<,lllllllll(l 
houders voor vc>,Jr!lch1i11g. Al~ d.it 1 ; 
lH''ldl i1;i ta11, ook n111nèrdids, ter, br- , 
ho,~ve vond e ·✓oodich,ing e1;n bijc!,,,. 
r.,· woro"n g•,.igevon tno•en me,; d:idr• 
tor, •'("11 9.-1<1111cnlijt û Clp,•t•l t-1 1J\,j l , A!~ 
,:. ,.,d,re, rlr> mc,ti,1 lwldjl,, v_.,, mr:vrouw 
Cürrrnli•-!:.en. n1cd1· t1nfir>r tllkl.1 '\d doo, 
de neer N1jpds, lt:.e$ 1k 

·van 111~n,11q z11nrJo, cHll !iet nehct.:1 
w,n de c.1'ntr,1/ ,· .... o.;I :r.;s; niet d•• t,>e'
l~ vnn t,,~\ ~/+in.stt-•riu vr1u Ju5.tttltJ' 

! 1 wnrclt ,1c-llter {ll!~n ci:ntr.1li.; W,Hht• 
lij:,I b1•h,a,•r1I, Ur wordt .1'lêt:n t!!!n J[j:,l 
v;m vu, 11.iel\,·n t,ckei<('n Clic Mm ae ;.1 
d<:n te, fin,1 von hd mlfF:vc, v..in IJ•) 
t1inselto1>stnrnminuen wor dr UC:Qt!\I ,•n, 
1 J,,1 ,s r c:ht~, g•'•'n, ,,,u, ,,Ie w,1chtlif,t , 

De heN Nijpel~: !VVD}· Mijnht)er du 
Vooailit•' Dil,., c.-11 nw;ve1-.t,1nd c!,11 
,lok w{:~9unome1 nar.1 kunnen 1i1n ilfs 
m~vro11w H iurs na.ir n11JI\ w;rh{1a( had 
q<>hlls!('rd Ik heb ht•t•I ,·!,11deliJ1<. P.P.n 

f onuer~.,heid ue rni,al.t lu:.sen die c,!fl • 
1,:1fc •cuic;t1 d!•e biJ h,~1 m !n,s1cr1e en de 
si11,at10 van 111, wa,,t1t1ijl'.H:n bij tie di 
ve,:;c vr:rg111rninglioud.1rs die in do 
to,ll..omst wét gaat ûntst;i::in. 

Stil.rt~c.c:c,et,Hb Haors ; M 1nheer de 
Voor 1111,.,r! Wnt vmstaat II dan onder 
'wi!chtl•JStl'll l 

0<' hoor Nljpels (VVO)· M11nheer de 
Voou111,1rl E, 1s sprake van w,1chtii1fi 
te11 in dio: mi dc1L 1ema-rnJ rtie beg1ns,•I 
~o<Jsternrning heeft gekrcger, vervol 
g;,ns word( <1<.lOrget rarn,portve1 d n,1;c.ir 
ee,, vergun111ngh,H1der waar Lrch ve, 
volgens een a.intal aanvragen opho 
pen De vrees van oe organisaties. 1111-
ge~p• oken in do commcnt11re11 aan dt.! 
l<ainar, i~ dat wij hiJ ::il cJ1e ve, schill1>n 
c!e verounr,ninghouders vcrsc.hillendc 
wachtlijsten 1.oud,rn tcrijut1n. lnd,en l11j 
voorbeeld twee v<~rgunninghouden, 
zicti op het11:1lfde 1"nd richten, krtigl 
n1!'f1 oen bepaald(! vorm van concur
rentie a,mge1.Ien Hidore"n zal ç-.roboron 
zov,!el mo91:ftjk kinderen uit het des 
betreffende l,tnd te halen D11 w orclt 1n 
feilt' bedoeld en il- ben riet niet me 
vrou\/\i Haars e,in-. dal w<1t d,t bf'lfpft, 
rfo rnotIe en1!}stins bijgP.sie1ci moet 
worden. 

StaJtssocreta1 ,s Haars. U spreekt uit 
·van rn,mrng, dat het b!.!he.er van de 

centrale wactnfi1s1 qiat de taèk van tiet 
rn,n,stt>, ,e is · 

Vaste Commissie voor 
Just1Ni 

Hi.:: ministeri•! lieschi~t niet. ovN 
~o n wac11wjst. B, he:.1 canr" un oo: 
!}C:cn eni-.ole 01 tioeftc. W11 n~bt.J,•;1 al• 
leo'o ,,,Jn ccnu ,!ltJ lijst Vuil ver ;01;:'.l'll. 

Mevrouw Cornt•lisscn {COt,j. U hd1( 
ooi ei:n Mrttrb11; !ij.:H vo1,, be91n~ulvcr 
Llarfngf.:OI 

St,.,111s,.,ccrc.,a, 1s Haar~. U1wr.u,rd, 'i'.1J 
kormm lllJ da d:rouiµ d,P. f111n vi"r'u•Jl'll 

aan <IC 1;erounn1righoude,s Her on.l}e 
wat do d;1 oc1Ic na~r miJn n.crunti wel 
rnoe~ doen, i!> vocu1co111(:n rt;11 d,e be• 
oinsclv,;,,l·lnrino•:;) \o<:h weer e;;n er 
11en leven 1oud1Jn ga-m lei!l••n zonder 
dat rnon d,litrOp conuolc ,ou ~u1 1n~11 
u1tos:for1en. Vélndaar dat w11 de rappor• 
ten en 1 !•.: bcglrr<;t:lve• \J3rfn11en "neer, 
->lgevonoan d,., v,;,guor:m9t1oudt••1> 
w,ir111<:c:1 dt: bdrnkk1>n.::, <1.1,.,onl var• 
zod-t. W,I do hc'.rokkt:ne nm! me~r hi1 
e,)n ~upa;,ldtJ bu !enpl.1atr, bli1vu" 
1~1<1dr wil 11lj n,> ,reen il! 1rJ"H' hut1cr1 • 
pta,1t!', dan mo<11 rle \l,;,gu11nlr,ghou 
dar în <la edrsle !iuitenp!aats de stu~
ken terugsturen ,'.:!Ml d,i d11ei:t1e, <1,n d•1 · 
ze cta,1 aan 1i1r1 cvllog" in de :wt.:etl\! ,'lf~ 
gedt A•, t,-,r, ,riu rr:t•n toch w•;e1 i!li,• 
gal" ?Plfdoenvrs krirnon OM i~ ,,,,; 1•n! 
ge vvat d,• d rl'!ct1e wil (leen; verder i1!: • 
lcnlfli:11 Olt'tS 

De h@r Ni1pels 'VVO! Döt i, ook htit 
k~l'lpunt dat 011s !Jes1.huid~11 hullcltl 

Swat:.ser:;,erclfl', Haars T oc111k over 
vurgunninohouc!t>rs ,prak, heb•"- oo• 
tc~d dat wi1 non een m1H111,;r monten 
bépulen om de conctrrrentif' r"9en 10 

ga<1n Ik k,111 het 11111 bHsl voorsle11rin 
dat bii voorbeeld tn lndoncs,e mN~rtfo• 
re vuryunninghl)udcrs toucton z·ttPn. 
WerkP.O I•J "!Jen in Ja~ . .-.rta. dt1n ,-o 1 
men toch de grootste ellende kri19co 
W,i wllen d~n ook rno<cite11 kcmie:n lot 
overleg tussen cJ1,i vurgunn1n9houcfocs 
om te beu,1ken \.lat ,eclet een e,ger1 g~
b,ed kri1gt And"rs rou het buitenland 
horendol worden 

Oe huer Ntjpels !VVD) In trHJn bett)09 
heb ik ook gc1eyd dat men die vPrQuM 
,unghouders allt•cr1 tlepaalrft kanalen 
,ou kunmm toewijlen Daarmee voor 
komt men nog met ct<1t er inenseri 11j11 

clie het 111et zo ve"!I v,tmaakt waa, hu11 

kind vandaan komr. d1r: gewoon een 
algemene inschriJv!_ng doen H.et pro 
bleem dat dan ontstaiH, 1s of dre ki'ndfi 
,e·n dan wel o! piei v9qrran9 r:noeteh 
hebben, en of dar, toch rïlet een cE-?r11ra 
Ie vorm van reg1s1rat,e ZOd rrioeteo b•• 
sta,in met r-en centrale w1:1chtli1st. 
OaarbiJ zou men een bepaalde mate 
van d1Herenlii'tre kunnen wcpassen. 
rnen mo.:;t echte( voorkom.-n dat som 
m1ge mensen erg lang wachten. terwijl 
anda,en heet snel worden geholpen. 

Adoptie en adopt1~• 
voo, bere,(J1og 

StJl116S<!CH .. (.ais Haars D.t\ p-oblen.ni 
1,1 ' toc~1 blij,•(;n !"<••· · a' De één is be 
:,:id. a!lcs te .:,mv,rnrd•:n 10 l<mg er 
rH.1 Jr een kind 1,;omi. terwijl ct:i un..ltlr 
b1, -..1oorb.:ielc! alloe•1 eer, meii,Je b-On!! 
oen -d•1 drie m".anden v,11. Daartegen 
hin 1w•11 nrn:sbi:g,nm,n. 

D,· !te!,r Nijp,-.1, (VVO}. r•,;1jnheerde 
Vooriitt,:r! D ... t ht:h ,1.- oo\,gézogi::l, Ik 
t1eb ge11°gcl ci'll du o,fferentiatte c,lie in 
-'-O'n syr.t,Jerri •.an r1lr,;,1svinden in ferrc 
ncerl..i:m,t op tl,; rmilch,ng 1oai$ df!; C. 
op jir momori• ook al ptäötsvinrli, na'· 
uwl,j~ 1i<•~. ais e, f:1•n kind is, illgewo• 
g,~n moel WO'ÓNl IJiJWf:,kF· ~udur het 
hCH l>e!;lt, te1,•c:ht Lin, n do,,1: ,t,:: wr, 
dan ongeveer op hutzelln" spoor ,-it 
t•·n 

St11at&Hc,·cwrh; H,1;,1rs: Dal c1ebeurt 11u 
oot J ·· 

0, . ht"I Nijpers \. /D}: Ja, precies • 
r\: Jil/ 111 fl('t 111ûUVv8 systeem '1,::' ,e111t 
<lr, vod minó!:1, omç:n we oau 1it11. n 
n1t:1 eon groo: 03rl!fll vcr9un111n'.lt• ,,u 
rJ;irs dhJ alh?n1,1al nun oi(.1t:n riJst heb 
ll••n. • 

S:uat~l.e.:reta, is Ha,1r~ lti geioof Odr 
<.Ja .notre, toc1ls <:h':!tf· h1(•• 1qt .:>1 d,t 
morn:1ptonve1Sté!nr11u 1s 7.ij çinctt wuc 
dingen doClr ..:lkaer u:in waur rncn ,,i~t 
h ·Jlemaal uitk-omt, tfm aanzien v,m r,J" 
wachtli1,ten Dilffrnil,lStwordt in IJ•J:e 
cnoi1c !.F•vra •Jd e!:'n centrale organisa 
tic of fJCn R;,n<J v,m Overleg er, Advws.f 
1:.; hob, 1ocn ik c,v()r venwrininçien 
sprak. il! HCP!ObPt'rd le r•~!JQP~ d,tt wi[ 
bNP,id '*l te tr,1CPIPl'l E'l'n !Jt?Zdrflét lijk 
overleg op te zettt-n voor hen vcrlen,,11 
vun de vergunninqen. Andoorjds neb 
ik hier ton aani•tm v,tll li ~ voorlu:h(111n 
newgd, cla1 wannew <1e ver~unn1n(,• 
hou<!or:; elk<1ar kunrn,n vir1óon op oen 
;.wrnmenlijlw voorhchtm~. da oven,.:iê 
f.wreid is te be.1,en i,, hoeverro een u,1 • 

Jr~ge lun worclar vnrl•1ic' •1d 
Jk hoop del or vimvn twt particulier 

in111at1l:f ;,aMcttt:rn tqt su1nd komen 
voor o,e sain~nw1;r k1ng op voo1 hçh 
l1rt(li:;gch1Hd, Ik heb cchtf'r wel wilt A 
mo~ila met de ged:,chtr-, d:iar !.',•n 1 <) • 

oestructureord overlegorqai'/n uit Ic· 
krrjgon, waarin dan bovt•mJ,cn Buiten 
fandso 7aken en Ontw,kki?lingsc;arn~n 
wcrloog r,tten ll. ,i,1d•t ódt m1,'l dc(i; 
dingen uit elkdar u,oost haIe11. Ik bi.! • 
n1cep d,t aanvankoli1tc ook ,1,1 de stol 
lingen van m1•vrouw Corncl1ssen 

Er i~ wel een regt!lmatig uitr-rdep,ir 
tenH.:ni;,-,1 ove·leg met Buitenland$!' 
Zaken ,,n ook w<!I een b(:,;tje mat Ont 
wiklcehngssamP.nwerkinq over d;: hele 
w11ze waarop in het buitu11tand die za
k(1n worclcm !),~keken Noemt tl dit eon 
tt,rerdepnrtementale sl<1urqrocp ak 
kCJord, daarmee heb ik Ot't:n r,, oble1.•m. 

ucv 56 
'J7 ,1pr1I 1981 56·22 



HaJrG 

Daartegenover r.taal aal dt! advi$oring 
ten nanlllm Van de adoptw op h• t 
ogenblik h11 l1cl Collage van A<Mos 
ligt. Ik 110b wat mooito orn d:it stur nog 
wo<:r In eon flpnrt o,g,,an ttl togoon, 
torwiJI hel dorde pun,. botr•··flende d o 
voorlichting, n=inr mijn vu1111 holornaal 
in hel par~icutlcr mlti 1,1ef ligt. !• zou 
dortitilve do zakon uit elkaar v..rtllon 
houclen. Wel blin it hot érmno oens dat 
ovurlegpunton nret kunnen worden 
aemist, We doen er echter m11ns in• 
lions tout oun om dio hclo laok In éOn 
gr Ool org<1<1n tf! br, ngrm. 

Mevrouw Carn~li•,'>èll (CDA): M,fnhoor 
d<' Voor 11tterl Ik wil er graag rfog éón 
opmerking ovor IPllkon, dan bon ik 
daarrnuo Jrfaar. Do motie nod,gt ook 
doldeliI; ui, dnt er con c:~ 1rnlo !Ol• 

A ;:iuc en/of uon Cemr~ aa .Yoor 
~ V• rlr:9 t•n Advws komt. Wat w1tlon 

,.,.;(i,~r•.:lllî. cr~n? Dat Is • . ..-at nu 
ook al mln of meer in het BOA aan do 
nc1ng is. ër is df' nood,auk tot een zo 

• 
iJolnngrijk en goeo overtrig. dat wij dit 
:coudon moeten st, uc111111ren. Jk heil 
eor:.1 1wdach1 in de rno1ie vast te leo• 
gon: con Rand voor do Artoptie, waer• 
bi1 ,mtornnti!)rb c10 drie mmis1crills die 
11, 1ouvan noen1do en die Ik or utlo drie 
bij iou willen botit:kken, bij voorbcnlcf 
von ndvi1wrondo runcile hebben. Het 
:cou ook kunrrnn :ciJn: oen overlQoor• 
gaan, tJfJn platform, v1aarln con itlder 
<1anwMlg Is, Konom, oris een aonral 
varr11belo nlO(ll!lijkhcdon, lk heb oi,) 
uI1snnal. 110g niet dl:11ri11ie( willen 
doun. omdat il. tfc·nk ditt het goed is 
dat dl.- R1.111d ,n d, komunde v. ·tgr v1no 
ook i11dordoc1d 1)€.•,t&lto guüt k11Jgt non 
dc1( de, gnd<1<:hten dJ(trover nog mnoi 
, oudon moott>n worden u11go , 1st1Jlli• 
se,,rd. 

• 
Ik , al e~n ijndor bet.lrt noumnn wa"r· 

<18n ik in dit VNband heb godacM. Als 
wij f.Ijkon na,u on,e oorlogsslachtof 
fors. cu,n hE:bbon w,J daor eun lcodo 
voor, oen informot1e c,n documentatle-

• CN\trum wo11rln all<' participant.en 11fn 
veneg<?nwoorcl,gd. Wi1 vondl'n oen 
ra.id hior te "wMr. Er zijn nog andem 
moqelijkhedcn, biJ voorbeold op het 
tew.irn van de .cwaY,dnnigenzorg, waar 
wij me(ir sproken v,,n b~pualdo overleg• 
orm.rnen ulo raden. Ik heb op dit rno• 
mont oog 11ie;! cfo uitsprnak willen doen 
WiJt die toak pn::cios m0-u1 Lijn, maar 
a11n bc1t10 elomor\tcJ't donk ik. 

Ik dank rowef aan do informatie dio 
de Sta ,1s.,<:cratMis ook noemt. Ander• 
111rlr, denk ,kooi. "'"neen platfocm v,1r1 
ovorlc~ waarb111k hUl woord 'naiorg' 
1100 nie:r 1. rm f)Ofichrovon h'lb- ik hod 
dil nt 0111/f.'lltmd gr,,.io i11ge1N-LOd<1t 
dit ook 1;,•n mogelitl he,d 1ou zijn wuar-

VHS!<! Commr.;~io voor 
JlJ!;tÎtic 

op adomiofout.lers ioudcn ~unnon :o
rugvallen. Do radén voor de Mnderbe• 
s;;hermlng doen imnv•1s rlial ,an na• 
.:.org wam daacvoor moet m,m zlch tol 
de gebruit.alijkc org:mon wend,111, Kort , 
om, h\:t is :..on poging ornto komen 
tot con over.legsltullt10 v.1tarin da 
S~aotssccrotaris en 'Nij duidelijk ultge• 
noti•gd v,ord• n orover na te denken 
V,'Clko structuur die moet hehbt:n, 
want een &tructuur moei er l<omen. 

0,1 Voorl'ittrn: Ik hèb d•i indru'· dat me
vrouw Cornel/sr.on straks aan haar 
dordouirmiJr wil b'>\iiMtm. 

Staatssc<:rct H,,rm,· 11,, heb lfltt?n 
inark,Jn, cfat lt geun be1waar heb te
gen overle9moge111i·heoen n 110b er 
wel moellè mee om alles ,n één rio1fo 
te duwen. Ik heb geprobserd duidolijk 
te ma~·en dat er oun ovcrlog over do 
vergunnlngt.:nmemodt1 nodig is. Ik heb 
dlJiddijk {lemnal..i dat , r lntordcparte• 
mentaal overleg nod,g is ten aanzien 
van het buitenland. ll.. ben hGt er ooi: 
me" ec-ris dat c:r O\ crteo over cla voor• 
lichting nodig Î5', Wanneot mt.vrouw 
Cornclissen haélr motie wfl handha• 
van, .cou 1k die toch iets imders willon 
zien ..vant i~. heb er wat moeite mee. 
Als ik het voor het 2e.ggen ,ou hebben, 
zou lkecn m0;Ie w,llun horen die stelt: 
op vele punt(•r, z1Jn overlegmogelijlthe• 
den nodig, VEm:oelrt ,J.., Regering in het 
~ ader Véln de ve1d1Jre ontwikkeling do 
overlegpunten nadl"r Vbt to sttlllOn ,,n 
d.>oromtrent b,,n de K,1m rvoorstnllen 
todo(:n , Dan hebLon wij iets moer 
ruimte, '..\\Jnt viJ kom,1n nv toch al te 
veel Tn con keurslijf om do ruimte to 
schopp11n di11 wij bij de on1w1i.;kel,ng 
ten aanlÎl¼n Vür\ do vergunnm9on, ten 
.ianûen von duvoorlîchiang ten a<'\n • 
.den van hot p"rt1cuher 111,ttati.if 
waarnan iff niet wil vc,otbijgaun no• 
dlg hebben V,.tn dü rnotic ioats dii, c, 
nu llgt ••n wadrvan ik do grondgoddch • 
lO zoals. mevrouw Cornallssen die 
hor-ft uitgelegd. l>epaald niet verworp, 
Villd ikde formularin-g to m1eni>1ef 

Do het>r Nijpols (WO}· Ten aan.ûen 
vun de parttculitm:i orgomsaues zou Ik 
v,llltin opmerken, dJt hel mot name de 
particulier-, organasatlos 11Jn dio hob
bet, aanoèdrongen op dow orçanfsa• 
1ie~1om1 W,,t dat btltrdt wordt dt:
Sltl.iu;secwtaris allc<?n maar gesteund 
door vrijwel allo adop11c organisatips 
dul"óp drt moment ,n ons l{lnd wed<· 
~/ll,lffili!n, 

Sl<iO{$$eçretori$ Haar.s: Er 111 echter 
één uddort;e ondc r net gras. n.imelijk. 
he,, fei\ dat lij mo11tcn pllrt1ciporen Ik 
heb 10th wel WiJt 010011•' om ,tan de \' 
vei gunning doe,~ van d ,• sam..:nwer• 
kin9 te vürb1rir1on O.it ,s rnlj ,eti> te 

Adoptie en odoptio• 
voor bereiding 

m,ichtig i!t k,,n mi1 b,'st voo,swllen 
dat 1:.. nlj do vergun.,· ngvP•lcning daar• 
ov•'r wel op d,, ~on of ardërt1 wij,c c,1n 
lclainu hint zal geven. An.hHLÎjc.l~ WttChl 
1k t,m ê:llll>lÎO!I van dl• voorlichting hnl 
Particulier inltiath:il af. Ik t1d, gc.:,egd, 
dan kan ik ovorwegen om alsnog ••• an 
lovoorH, 

Mevrouw Corneli.s:.en {CDAI '11 noo
verre bi ~01 h-:l ;>antculif:r initt H11::f 
da:1r1oc moge1• kheden1 

StfültSS,.tCréti>IIS Haar:;. M1jnheur do 
Voorzitter I Mag ·Ic verdet gaan, went 
,md1 1s ~om ik noo,t door mijn niassa 
hePn? 

fen aorwe11 van adopties in hot illli• 
1enlI1no, h~bben mevrouw Cornelis:.en 
en mevrouw Korto gt:vrangd cri r,J11f1 
cutic van do vcrschtllendc verdragon 
mooeH11, s Op 17 m 1an 1981 ,. hn1 
gevraagde aovws uîtgenracht ten iarr
fion van .l g'ltdlwurinavan lwtvN• 
dr.ia an de rt1gd ng con!l1 lt.nr1•cht, 01• 
wel6on1werPf n worden thans op het 
t-,;lnisteri ,, voorbert d. 

Mevrouw Korte t1eisft vcrdi:r nog 
een vn,ag oeste!d ov,::i die ~n" l,icslrs• 
:.inn van du ffoad van State Dat w,1s 
oen andtHSsoorri<ib b1:sl1•,st-np d,Hl de 
adoptie Oa1 was nametiji.. uen buslls 
sing wënrbij het glnçi ovor een ~rken, 
ning v,m <)en ouitenlandse adoptie• 
Hot ging dus all oen over de toelatmi, 
van het ~ind; nîet de toelaung ter 
adoptie maar de tofJIJtrng van een kind 
dat goadopmcrd was in het buiten• 
land Daarover gaan dezo vord, agen 
D,o bcsli.,:;ing van do Rand van St,nc 
had een nndr re juridische basis 

ll. heb nog ecrl vruag voor flliJ over 
do matching ,1n hut tekort Ik wil tner 
over non i,•tr. iaggen omdill mevrouw 
Haas or nog al .,.,,H v,)n gi-zcgd hech 
Wij 1iin het a, all1>maa1 over eons dat 
eon twc1.;d~ controle onaanvac1rdboM 
Is. Do vr.;.,g van matching is <fo vraag 
of oen b..,paald kln<1 b•i bepaalde ou 
ders hoort. Het probleem van de tckot-
1cn komt na'Tlolij~ voor oen groot deel 
h1orult voort lmmNs, Ot>O aant,,1 
adoptiefouders hMft hole harde e,sen 
Ik zei .zoovun JI, dat con ruoi:.1e bene• 
den de drie mallf'lden door v,Jlon go
vr"iagd wordt Op een g~geven ogen• 
blik wordt dnt artikol schaars, terwijl 
oudere k1nd<:ien en jongens in oen 
veol groter aantal worden aantJpbo• 
den. Dil' worden ecnter mindN ge
vraagd 

Andtlrllfd~ i:.rijgt men bij de mat 
ching hal probtcorn dat men bepaalde 
eisen si 111. In lnd,n bij voorbeeld 
vra1ig1 men ouders die een 9odsd1ons1 
hebbon, andNs acc(1ptcort men de ou
ders niet Mrn wenst daar twee kinde
ren van een verschiller1d geslacht Als 
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HaaN; 

m,,11 d11s ... ,n tvJ,!etfo me!sîa wil arlop. 
rpr" ,, 1<1111 !1Dt nit:t. Zo komt he: dat or; 
hm·wd er vaal< g,·noc:g oqgtnselvtv· 
Klanngrrn ,:I1n, net voor tlat Îl:IOd geen 
oud1:1:s gcml•·J ziJri. t,len mout i<unncn 
lmizen 11is!:,•n ,!r: .irlootiefoud1>rs n•gt 
m.:v'o11~, Hari~. Jr,<Jr,.rdaad. f:r is ge• 
\ Fud<1tl wi, !Ot.l1c!1t 1;;__,(ltJt c,p de ma[ll 
ch r1g Op chi rno;nent doet niemand 
dat Ik 1><11> erv,,n over t1.11gd cl:,t ook b1i 
lwt ;,,,9u11ni:1iJ•'''"Ysl&<'m met alle 
proo1omcn I c,nd.;,m, nok dt1 vr nag over 
dt· niatch:ng nioot worc;;in be• 
~C llOUWd 

On l,cv· Ni1µ1,oli; h~dt {)€'-";.qd <fat di, 
illNrnl~ ,u!ldoenc•rs :,ch:1d1c- .)anbrcn• 
çi~,, e:1 rnll oo~ '>lc,1fila.1r m _;etçn ,ijn. 
Ik ht•n ht,! "''111JE! <'t:!1\5 ('lil! dit moet 
wurd..:n h•;~cktm v.n t1at dit op ,itle ma • 
nier on rn o t wor ,.;on gecor,:roloer<!. 

Het is rnIs:;ch1t•n niet oninternss:.nt 
,•e:, fNmr•le n100t!d,!ling te ttoon ten 
,uir111~11 v;in cle 11)1Sluk•ung1 n 1, he IJ in 
d,;: st.,,..l,;1Jn gt:i<.:!J<I çl.Jl het vr J,vel on• 
mn{wl,j~ , ... -.t,,:,,;r,-.th ni,!ler ,aal ove, 
de m1slu~i<1ngen lè hnbben D;il is ook 
ht•! pr(1bleem met b••1rekking rot Je 
Vtd.:lg O'\Uf evahfat i::VcH1 rnevtOU\.V 

Cc>rnell';s,;n, on,dil · n,:1 r•en /aar al een 
,111optru 1,l.~ats,11ndt "'' Clo,J kindêren cfan 
wettHJC kindurL'n zi1n. Ik -.r111d hut eri:ien 
ltji,. 0111w~,l. ook t,.,, uan.-10n van puv;J 
.;y, om ,Ja L.1rdur,>11 l!,➔ 11 1 -H1ger afsge
.ioci ptc,ordo kinJ,,,, n te.: volq,m D,:11 be
tekent dus dat men allt'en CPn beeld 
ovt•f lwtt:orstl' Ja<i• hi>f'lt. Oat is 
slechts een kont• pe:ic1dt> Bovcnd,rn 
is het eer, beeld v.in cle 1n1s1ukk.•ng1m 
,..v.iar ue,, rn<1atre9ot is uitgiispr<>k~•n. 

•k h,,b !JQJHObe.-rd de l,wti.tu ,?() 

ons tlèkende rn,stul.::kingen ir·ts naoN 
te bfmen Out 111n du!. n11slukk,ngen 
van kin(.)cren die vniwor c1irect nadttt lil 
b•J de adc)r,twf<HJÓl'ri; ah- plocgl...indc 
rr:n z•m gekomen oo de een of andere 
m,rn,er w<!er uit hl.:t gel•n weggaan 
clûor een maatr1'g(•I Dan l1liJkt - h!'t ,s 
naiuurl1Jk een beeld dat wo,nig stallst, 
schc w aa rdr! heeft, .-oa:ir <int toch <1ven 
,n'n beeld is èl3t v::it'\ de 20 gevallen 
12 adopt1efkindrren boven de 6 jaar 
w .ircn, dat van 13 van l1e 20 gevallen 
ook. 1::igcn kindclrPn '" lwt g,Jzin .itsnw,· 
z,p waren en dat ,n 7 gevallén het ou
dere <1d0Pticfkm<l1:1ren i>ri oigen kindr>. 
, en betr(lf 

Ik zeg nn~t 11a1 het een bewijs is. 
rn,,ar het geeft ~ven een l;eeld dat zou 
klJIHl<ln lni<lon 11< ..:og he! 10()1 VO(H 

.ichtrg - tol do uedach1e oat toch ou 
deu~ adcp1,efkind,,rcn wat meer pro• 
blemen geven en lf' een gcL1n met e1 
gen kmcltHtm een !sChokrcactrt1 geven 
I'< ben hot ermee eens dot mo1.H onder 
zoek nod,y 1:, E1 L1Jn ochter zo we1fllg 
mogeliJ l.he<fon omdat ni~n toch n,et 

V.:tstP Comn11ss•f' voor 
Justitu.i 

de lnt.'f\C.IJn ,1it.: ,Il (!C,,1.1opte,.,,a ,'.lj11 • ..,,;1 
volg~n omuill :-11 gcadoptt?erri ,iF1 Me• 
vrouw Corn••Jis;;••n ,egt rial nazo,9 no 
din is. Ik .rou dols:i,aar, nr .. ·oro h,,hht;Jn, 
tn&Jr dat b,•hoo, ( in h,·,i normijlt• rn~:'ll• 

sch\lfif!Clijk wer~ en niet h rJe .;d:iptie 
in miJtJ visie. 
[I 
M ... vrouw Corne1isst1n (COi\): fvlijnnl!t" 
de Voor ziHe, 1 Ik liet> !J1JfiCF;peri oat ik 
rnJiH IH,•)f kort mllg r,•phcenrn. Ik liil 
het in :molîreirwt,,1it <loon Il< v. il I;, 910• 
n,,n n,r•t tl" Sla:11,<;nc,;r:,m,;; hartP i'· ·• 
<l.ank,•n voo, .1~ ,intwollr<kn t h d• .v ; 
iC wa<.)fop Zij IHH)ft f!•'Pr<>b•Je•ó o, tr• 

1att,n mcm1en~••n in di! prof>lemen 
rond ,•11n qO·)dO · ogding von dt· in tor 
landellilw unontni. 

De Stai;lts5,1crc,.;ris v,ns ui}rm.1t•• en 
thour;ost •n '"'l bonin d,11 rk ttcJ vro,vJ 
hl'b cpge!ichr ,:v1.·n ·(Jf tlo S1,1,1tss,•cru• 
tarls .kun r1,cuU:of.-)n ho,~vc, J"Ïj rrhn c.1,o 
wo1g&Ve11de .irboid op dit t•'I r.:m i~ c Q. 

nog 1<.,,1 komt1n 
!k k• t Cfl h,1r gevoel d"l dl' St:!DtS 

secrnturis da.tri,,.,~ ui <1,,p,>orb<.:f!\1 
Wi!S Ik lOll ,?r (1( ,ng noi1 Î(;t.s lllèN ()V(tr 

hoten , 
De.' S1aatsSt.!c1 o:arcs on ,k hebbl:n ·tl· 

l<<1óf miss.:h1clll np hi!t r,111 ll van hf't 
n,ed,sch ond,•r l'Oar..; nit't heh,ri,,, d 
çioP.d b~fl'i:!Pf'>'1 Het,,; mo!1•:ti1~ dm tl, 
in rn111 enthou!'.iasnie 1'.-vcu rlinge11 
door elkaar heb g•ût.Mld Or g.-1011d
he1dsverklaring worra érhi,igevcn doo• 
het tand van herkomst Wlo controleort 
dit? Wie is tr ,~mdel1Jk -..mantwoorilf. 
ltJk voor die -.-ork1arirrg? Wd!ko ;'):,!r,,c 
tics hebhcn deg1,ne11 d,e in hel land 
van hrrkorrHt deie verîslanng rnol)ten 
afgovc•nl D,, SnFJf$~ec,étJ• i~ k rn d;,., · 
OP nit•t onmiddellijk invloed uitO!lfC 
nen, O'IJdr llf'I 1s toch wel ('~n pro 
blE>em Omd<1l cl<' S taati;stic1eta•is dM 
niet l<,m conti otcren htib ik tic sum1e • 
st,I' g<:-da,in non aantal kinder11rtsc n i" 
ons l,1nd crrnèe te 1.>olastefl het kind 
zodra het in ons land is adn een 011 

cJcrtook. 10 onder w erpen 1~ do1> dl}ZC• 
suggesllt.' mt.1de nac1r danle1d111g ,rnn 
d..i studio,!a{l van de novrd;.,Jrii..;e plièu(;· 
ouders over dit probfef.:m 

Ik ltob ,~en li;orte -vraag, die de St,Jat.s 
secretam, nu lfll<er niet k.an baant 
woo1de11 I~ tou het echter zeer op 
pr,js stellen ,ndmn llj die schrit't1,liJk 
wu beantwoorden Kan zi1 rn11 zeugtm 
hoeveel gehandicapte adoptief-kinde
ren "'' ,n Nede, l,1nd zi1n? 

Ik 9il niet ttl op htll p, obl(:em van do 
w.-ichttiJd. d.iarover hebben w11 ol 10-

veel oernter run1pecrd 
Do Stac1tssecrèt;,11s he"1: ons i.'ûll 

verdurdelijk,ng gev raagd over Onlf 
uitsproi!k over het oan1t,I w adople-rcn 
kinderen. Ik he.b all(1 re~p-1ct voor dt? 
d istrrhut1r:ve rochtvaardit1hnio die dt· 

Adoptie 13n adopue 
voorher1!iài ng 

S1:11otr.sccr1•:ari:, w1! toc;rn~:-er. Lil 
ht•,;!t or n111 dcstiJdr., to,:n .,. in d-, Kn• 
rncr vroen ol her niet n1oy11lijk ,ot1 n111 
kiod(;J lmo oud1.:rp.11,J1l voorrahg te 9,J 
v.-rt bij hö~ {l!l;Ïn~ondeuo• v vnn o·:er• 
tu•gd dat het bel/lll~J 'lèll1 I)~{ kind t,,,, 
umge <ioorshi!Jo~v,mdc uitgllnt1sp111H 
Is lt stelde dlll vwao cl, atiJdS wt'lll(hl 
en gs.:111:. onder de drul van d,0 ot• 
dt.rn. Ik ld{) ciat &en1aint<1fJ11,•nstHI 
geen ve_tvulli11g van liun leven i.onden 
vrnd<Jn ,on<l•Jl flOn h,nd. Onclor dit· 
da,1 11eb tK mt11v1 d1u v, dit{: Id tl.'n ver 
IOi<lrm lk l.c1[1! ,ni, tJa;i, r•l;:.,u,op rno., ls 
1.0" v~•r leidl.HI 

Jii. di'n~ d,H hiH bdlln;J Villl lll.:I ki, u1 
h r. \ o:1igu i,rourmml tlll h.:.-1 <rni{F' UI' 
t_1,1119:sp1111t J.'.:,n :d111 t,,j (l:; v1,!il{J o-1 re11 

kirJd al dc1n nh.t wordt gop::.Jti,t. l lt'!t 
a,1n1"1 h1Jc;1risd10ost1:1 nminticn, nut 
nu;1tal 11i.:r,o••~en e~1 ook h(lt a,111tël •.in, 
drr en dat al,: {IOrd~:, vicr1te ol volqrn • 
dr ~ind W•;)f(h U!!f>ICl,JtF,i IS llll\l uccn 
µrocent van tJt! tularil ; Cl,3% vr11i ei• 
ktntJert:n wordt <.1ls vfercr,J i'.111d t1E' 
pl,,,H,.t . Voot ;1f;t rJ1)rO(.' kind 11,:l!h rl'.l 
St.Mtssecr,11mis 01 in z,:,.erc 1i11 re:. :- • 
stc,11,rn10~1 g•,l)!)VIJll H,1t 9,,,1t d\JS om 

, 1 1•'1 h, ,)1 h.lcl11 pcrCL'OldtJ'.'! t.-lifns in• 
11tms no,:tc11 wfi on,; n 'o, 11.:r willP ViJr) 
rlit pPI.;eI11agc op dit w•11aarlij~,, 1,•r· 
re, n g.ian ll'-'!.J''" 1,;n 1J11 ,1,,n che vr:rd,•· 
li,it; 9-1,111 w,.;rton, oot.: al Ic,,,, het in 
somm,g(· çJevJllen om hot <1c•d'.?, v •cr-
C'I.., of vijide J..rn(1 ua n 

T tJSM'n (Je St;ntS5r:Cr,.;t.tfl!i- •Jn 11111 
b•·~t,;1at t<Jch ve1~;ch,I van IT)1mi,1g over 
tfo g.ir,w:vor,la, mp In rit-.: noh, woedt 
io•!c•d.:iJd mt!lörr1g qema;,l(i. van iHlû 
ltnl) Vèlt1 cl.'n l·vcnti,clo terngruis. Er 
word• ook op 9'JNe1t'fl rf&t men enn 
g,.l'on;v,jr ,_1,11ln9 mc4.'t 1fh::qg.:n GP.ldt 
dE-2P gar1int,c• n" wHI of ntN n& d;.i 

.a<lopÏ,e? 1\1~ 1 ,et l;1nd d•• NPcterlandsr, 
n"tiona1ite1l """lt c·11 'r'<:ht he•:tft l•P f>O 
.:1,ilevoou11:111119Hr, rl,rn z1in dt' ouders . 
ond~r h<>1Hbf1ticht,p 

De "U{l~1'1<;!ie wo.-dt gr•w,•kt ciat een 
en ande1 ary ve, 1 9,1Jd kdn li.osten In 
eerste ,nsta11t1i> heelt dl'Staarssecre a 
tarrs h,erop al geJntwooro Het is • 
111,jn, nt,en•. i'r-hter goed. hec,1 du,de 
lrjk tt: rnnkor, dat .-.rloptil' mi:t een 7/J,ik 

is voor degenen die 'letl -Oftlcl hebben 
Zo komt t1ot nu \ aalt ovtH. tedere No• 
cterlanaer c1,c: t111 wil on da.irvoor oe 
schik! is ,1ioct 11, l>c3ir,:ie1 •·e,, kind, 
ook een hu,:,,nl,rnds krnd kunnen 
a11optercn 

Ik wit nog ,:en enkel"' oprnerli.ing ma• 
ken over de ct1M1a1e w;ic111111st p.., 
Stdatssecre1.;~;,-" hc~-ft al w at gèzegc! 
ovet de doo, de he,>r l'Jyptdct en ",Ij 
hierove1 mg!ldi1,;nd" rnot 11•. 

U,!l d_ç i.lar d der wc.1k m,oct pel onder 
mek .iangcvra.iga worden biJ lle l De 
portëmcr'.t De bc9,nscftovstonynin 
u i>h 1iin alleen op h!lt dnpanement be 
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Cornl!l,!.s"" 
~-c:!,'1, Dö Swausoc,et1111s i1•01; t1at do
.:a beginsoltoostornmintv'n .illcen ,sf . 
{lCflÇ\l:.:n worctl!n, wunnoor óa .rom 
<1001 vcrgunn1119houdundè ln'.tanttes 
wordt oowóogd. H· mis hier de moge• 
tijkhoid voo1 vnro1111ninohoudonde in
i:antios om t(j v.ut!lll lt: 11:omcn hoe• 
w•nJ beglns!1lv01kl,iringon or zijn. 

llaal hierop nu nio, verdor ingaan. Ik 
1al do oprn••ri<inoon van do Suu1tr., 
sec1cu.trls butrollondodo mol ie nog
maals goed ovorwegen. Verder wil ik 
ovurl1.10 1->fooen mee de rnecfc•indicner 
van de mo1ln 1311 onderen. 

Da S1aatsue,.,u,rl9 he!'lft gezegd, 
da, do door mij gevraagde intcrdopai• 
101acnte11 Gtuorg,o,:m or In fu1te ol is, 
1!1 hot dat dc,e i;tuurgrocp iets minoor 
mei Ont1111~ !..:t11inga:;ttn,c,n,ve1kln9 s1, •· 
monw.,,t t lt.. tJon\c dal hol noodrnk,•liJlr 

. ,, d11t er 1•1m inte1c,1epa1tll!'l'tl'ntato 
sl!Jurgroop is, waerm Ju1,uue, Ontwik• 
l.elll'!JSSam,"tnwor~.lng en Buit1Jn• ioctse 
7,llicn pa, Jicipore n, ju fot W(rar ik dt. 
adophc {lvptuattl heb in de totnl,tn,1 

• van 01'\twlkl<clingshulp. . 
D11 is noodzakelijk. voor het voe1en 

v,u, een totual 1,nlcid, Dn bclmd moet 
d:rn ingobrncht wordun In èen plat• 
fot (IJ, uel) rl!Jci of Wdl d,111 oo~. Wij ko• 
rnon hiilr!?P 1cruq b11 (li, he1opr1nin9 
van <Ja herncidislautngen wunnc"r dcz.a 
rnotiu in 1,1• •rnmin9 wo• dt uHar dCht. 

□ 
Do hll'er NJipel<: (VVO) Mi/nhoor d~ 
Voor 1iueI t Ik wil cJo St" uso;ccr otaris 
dankul'I voor h, ·I u,tvoar ,go antwoorlJ 
d1,t 11j op mijn vwgt>n h"uit g,,111-v,•n 
r I n u,m:icn van dir'inget,okkon ver• 
701''..;en, sluit 1k mij :tan hij devro.sg, lO 
nis <l1ri Is g.•lorniuleerd door mevrouw 
Corncfü,s,.,,, nanrnlijlc l<' bevorderen 
d<11 ,;r hllWJ door lfa.t WODC h11ltiJ door 

. u welt'lJi,chappl,)li1ke wereld con dui
del11k<Qn<1ur,oèi< ~,orot gcda.in 

VorcJer llrmt dP St8à\!;SCClOtari& OOJl 
anntal mod(.)dólingon gedritin ovN do 
wlJ.te wao,op1.1j in de tookoml>l donk1 

• hol toózicht op hût gehele adoptie• ba 
1e1J te vo,schr:rnoo Oo biMCOl11~ 
co111rolumo!IJilljkh2$!lili ,u_lfén wlJ.!e 
ru9vmdon il\ wot1,voorstollun 111.i,oc,m 
aäOá.i{ w,j ool1 do voisc'Tic, pl°MJ, i oala 
-.v1J di.c hób~en ,,aogug1wûn-, ~troks in 
do l11t\.v~rk1ng rnUtm tet ugv1tidon. 

M evrouw Corn,,li:;sun heeft r eods 
op9ornorltf dat het we,nl9 zinvol 1$ op 
dit n\011'\<;Nl ovr:r do WilChUijtl m!:I di> 
Stcin1sscc101ar,s w d1scu,;sfo1cn Wij 
zijn het d111dol1Jk niet eons Do ::itoat,;, 
:..ocrntari-, w il niet n;i,,r cfo termijn van 
trrn m;)andon W,j Jûllen (l(woet11u11 
w;n een voloond,, Staats:.ccHlti1ris van 
,Ju .H11,, op cfü punt t.JI doen 

Va"te Com•nisslr, voo, 
Ju:.titie 

S,aatssûCluteri• Haars Die h!•o1t d, • 
i-,lfd1• m. vume:r", o , s it.:. 

0,3 ht l'' Ni1pels 'VVD , 11 o' /IJ t;p(;»II 
rnet<lr rnh J •J ,n Mumernon rnaor men 
wel•', nooit of do u1tkom<it oo~ ht.:ttelf• 
dvlli, 

Oi! SUMlSt•,c,.,wri,; heoft go1C'Od, 
('!,.,t ,ovcol mogelijk gestrcord wordt 
noar unlformondouoc bij duwden. 
Zij heeft 001< ge.:agd, dat worcft in90-
f1011n op klocht,•n als die er rijn. Dit 
lloudt in, dat hE>t bc-ioid 1,cl Cünc- n
ueon or, rlio situaue:. wc.1atb1J hc~I dui
dcliJI-. sprako is van klachlrn. Hl'lcfl(J(' 
SlaëJrss~cr, t,1ris nog ,1ndtrro methoden 
orn to concroloron hoo d<J ondettoekon 
plni;tsviodenl Worden do bf'\trl)Hend..i 
circulaires go<1d nageleefd? Vindt 11r 
eon bcp<1ulde vorm van r -.1PP011.sg1; 
plüRISÎ' 

Mijn fractie hoch, er bu't<mgewoon 
aan, dat het llind zo jonR mogelijk in 
het a11op1iefg!?.zln tt1recht!.oml. DIi is 
v(ïn orooi belang voor de maatschP.p• 
peli1ko inleg{,llie, Na1uurh1k lWiJfclr 
nioml!nd /1.Jnde O(H8idhoid V:ln OU· 

cfors oof oudere Jdndercn 1oveol mo 
gerij~ in het ge,,n op te nemen. Het 
g,1at er ecli101 om Clat het kind (;••nop
t im11I,;; ~ans krl1g1 in des omonlt'ving te 
int~grnrnn. Or: leeftijd van hN kmd " "" 
hwrhij Mn belangrijli;c, rol SP"'ICn 

Ten a.,nr!en van <lo gc,,.in<.g, ootte, 
zcp\ de StMnçs~c, moris oei wij 1,o;ir 
ve:rdc,,kon ven verk.iecdo /.t3KCll Oc 
StaJts.suc,olarisnaat in haál' b<1leid uit 
v.in een norm van twee ~inde1 ,10 Op 
tmsis van dit• norm mcrmt ûj 101 een 
rechtva,m!ige wrdeling to tcunnen ko 
men. Al:. <:on limfot wordl ,llOl'Igehou 
dl'n dan mooi ergl ns van w ordr,11 uil 
gLg.ion. Uttgang~pun: voor da Staat~
secretad~. ,s de norm von IWCf' k,ode 
ren Ovur die Çlrons zijn wij het nio\ met 
olkaar eens lmplicieti~ de Staal$..'3Ccre• 
taris bctiQ met hüt bepalen van de oo 
zinsgrooue 

StaatssecrotJriis Hasi-s• Er lijn te wei 
nlg kil'ldert-n, MoN ik dio kfnderen in 
één ~rota groeµ bil elkatir 1.11enge11 or 
moet ik accc:pt1.:r13n dc1I het oant.i.l ovi;;r 
een LO groot l'l"IOgeHjlc. ,., .. mal adoptief
ouders wordt vordeeld7 Als dit loatsta • 
gebeurt, rcidt dir 101 kleinere ge, inr,en. 
Ik heb geen t:tezwaJr wuen grote ge. 
Tinnen, inteoendecl, 1ij Tijn veel 9etol· 
hgN dan ldoinu. Dat i~ ochtec eon per
soonlilké mening, Vele .idoptïefouders 
willen kinderen hl;!bben, maar er zijn 
maar l>etrekl(elf,~. weinig ki11<1c1en. Zo 
lol'lg er r11e1 voldoende 1<,nderen zijn 
voor het v ormen van gNinn('n van v,if 
à les l<indore11, ka n bowr w o1dl)n be
oonneo met eon 1<leu1er aanu11. Dat be· 
l Ck O!'\I niet, <lat 11< ,eg, dat ieder gezin 
over rweu kinderen mooi kunnen be 
schikken Ik. zal we.1 w 1110, 1,jn. 

Adoptie t:n adoµuc 
voorbereiding 

De iwer N1jpels !VVO): Uw in1cntl1?·, 
111n hcc•I poen, tn<1,1r hr., 9,ivolg van 
uw hvloid 1,,, na+uultJl< toch wol dat u 
uit9<1,JI v"n e~n bopa<th J<: 9czrmgroo1• 
te A"dors " unt u nior tol di,• vnrdcl,•n• 
d,) 1ochtv,1<11d1r~heid komen Ik praat 
niei ovor uw intenties, maar het ge 
volg ervan 1s uiteindelijk toch dat u 
.regt d<1t d& kinderen vc-rcJoeld rno€'l€.11 

v.or tfoti vn dat twoo J<lndêrnn doarbiJ 
een redelijk uitgang:.punt Is. o .... ar 
~ornt het op neer. 

Sr.,atssocrewns Haars· Ja, O\d<lr als 10 
het ündor:.om doet. Of'tel,en1 du dat (Jr 

v1Jf kindf!ren nij hrt en11 gezin 11111 en 
nul bij hn1 undere Da• v,nd il. nog v,.cl 
onbill11l or 

De hoe, Nijpels (\/VD): Nu Tijn wij waar 
Wtj w e1.1•n Willt_!fl. Hi•iruit hlijl,l dllideliJI,; 
d:1t w,j oo dit plint op 1i,1n entlore lijn 
iI~ton d,1n de Stm,tSMH.•etari".. Mode 
namon~ mev,ouw Co' ndis:;,:in <foei lk 
mod,· d,1t wi1 oni, motir• hi,•1ov(•1 llllli:tn 
handhaven, Oo vcrdólt1nde ruchtvM1 • 
d ghoio. W<Jar de Sta1tssec1ew11s eon 
voomt,1nds1.er v.i, 1s, t<,n ooi· gevon
d,m woruon door d~ pl.i,11sinij op de 
VUIChthp;t. Uiterndcli;k lill inmand diu 
in aanroorking w,.>n.s t te kornen voor 
8\'ln 1weedc of der do kuH1 oök oen 
pl.iats lnnemon op de wachtli1s1 Na u 
on.te mt>mng is do wochtlljs! 0011 ge 
nooga1t11c vorm van vordelon(Je recht• 
vaard,ghrit! 

Sldi1tssecrntaris Haar.s, Mijnlloer de 
Voorzîttetl W r1 1ijh het niet eens \lfl ik 
9111001 ootcdat c!c geachte öf9evaar
d19dè mij ro,et w il .begrlJpcn Je 1':u nt 
w1•I op tH)n wachtlij~t <:t.i,m m,;ar als J._ 
1r1 een ja.;r 1500 1 indertin kan verdelen 
over een uantc1l acfop11of-oudors en ,t.; 
accepteo, dat adoptief Oltders vier of 
vijf klPdC:.rèn hebben, ls automotisch 
het tcsul te.:it dec and(:r<H)L1du1$ m ,n, 
det of geen klndt'ren k(ijgen. Dat is 
geen kwostie van 'graag willen of niet 
w illen·. rnaar dat LS eon resultaat van 
het fc,t dat er op dit moment te ,-.-ein19 
klndetN1 1ijn Het maakt niet uit of ik 
de wochtlijsten nu langer of ~orter 
maak Vandaar mijn voorstel - ik ,ai er 
geen helsmak van maken-, want ik 
weet n io1 hoo het andors rnoet, Dat 
gaot helemaal met over de conttole 
van de g.:zinsgrootte. Het gaar er .,11 
leen maar om dat wij betrekllelljk wei 
nig kindoren en betreklmltjk voel adop 
uef-ovdors hebben 

Mevrouw De KQrte-Van Hemel (CDA) 
Mi1nhec, de Voowttorl Ik donk dat ót 

vors.chi! van opvartlng bestaat tussen 
de Staatssecretaris en do commissie 
leden De S1aa1ssecretJr is behoeft h ot 
ttch nio1 aan te tre kken dat ef te w e inig 
1.'i11dcren ✓iJ n Hot g,io: niet om produl<t 
d,H de Regering levert D~t lcan en be• 
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;•oort ti1 nin te l~vcrcn, maar de 
Staur:;sc<;re, ,, tl;'.; r,t<?'I z:ch op 1,fsof liJ 
w•voor vo•aritwoordeli1k Is c:at er mawr 
r.o we1n o ~ nde,en zijn Mat1• dal be• 
hooft do i'!egèrlnu "J ch nim a11n ro trch. 
i..en. Het (.l,h1t cm h1it nclang van het 
l.:md 

Stl'!t1tr.,;rcrnwns Ha,m, Aklc.oord, 

M1wr,>uw Com,•lisst'n (COA): Het is 
be,r.1 ri1013ehf llJt 111<; (!: meer b'3g1n• 
sd W••:1temminlJcln ûfn, e• mC'er i:i,1 
d..:rcn 1t1udcn komen 

St::it1tt:s.f.iu1•tdflS Hat1r-s V\'1~ hlul tn1:1 
K• 11jl 

De !Hir N11ocls (VVD). Het 1al:(Ju1d-elf;I( 
:ijn ,J:n m<Jvro w, Co•rlC'h:.~-<,n en ik bi, 
iwt 1 1d,r·1H!II van <fo rnofie vooi OlJt!n 

l,- 1!ll11vr1 i;thQc,d•·n 1!ot een en ander in 
·,onirrnge gev,1'len ertoe •.an leiden, 
o,Jt \:f 1ndcrdJ,,<l gro .. ~re ge,,n,, •11 t;.o 
n1"n 011 c.:it w11 b0wu:;t :.ièeoptcron dat 
m<1r•~t:n d,t! l~r,,'r op do w,1ch1IIJ6t 
sttt.in, n nog U,Jt:n l-ind hebbc11 pc$ in 
t,,ror~• 1n,;t ~11t1;> .,,001 :-o'n kinn in n,111-
rn.,;r ktri!l l.orncn. Oä, qt;vOlçt aanvaar• w,,, w,,'ocJ h,,r~l du~/etiJk. 

mavktdt1l '1;'1i11 rniJnmani,19 öovri>,,m 
<iellnge'1drcuh11re op con bcna •In 
punl nrN fn O'-'CWCllSI01nm!n<; IS met 
da godachtc zozils die io oo notJ n~ •• , 
VOi 011 ç,wkornen is. l~ hub VOO! Q.JStelcl 
om .illll di•Jcirct.laiw vr:-. cntciium too 
ie voeg,.m,uat het te adopturen ► ,nd l.1• 
for.ats vo1wosscne,z.c'fstand1g rnoe1 
~unnr::, iunn,onernr,. Op <.110 vc a,19 
hel:l Ik noo {1'•1m arnwoo,d gi:i~rêoen 

StO,HC!::OCrOlilrir: H,~:rrs: tt:h• b rla·Hof) 
wel yc~m.-,oord 1~ hub oltdcuk~ehjk 
ne1cgd, rh,t cltt ..:~n van de p1111;cn ,ou 
zijn Do.hr. c v,c_:-111n,·l,;.lllnnci11 ul,;.ro 
ve,v.:H zlf\f1 ,: WIJ ;nd uc11 •wf:! •.•Jmen, 
Il, heb t,o~ wC1l 1;1onol:!md 

De 11..:ur N;jpel<. (VVD), Dan hel; i, d )l 

f,•n or,roc-har opgûn•t,rld k. ,al mijo 
ornn laten [Ht:,;pLit..:nl 

Do t'.'lCOrlC ontJ•>(l'11WOOrde v· :rng 
bdr~lt de ,cJP,>, ,J voor l1111n..:1,")I 
1wok;,,;irnn no St.Jtlt~r.~c;r~tar,s h, ,,iot 
ingc\111,111 op de rno , .. ?,, ... horh•n 1i1G 
éVCl'lllW4J) ueuodcr, Z\lUÓ<"n ► llllllC:11 
wo1d,sn o.i:i monsnn flir, tu1<1no11:1,I n1r:t 
in Slaill tlJ'•,,!<ini1•11en tl' :1C1oµtt·'1rn, 
m.,t,• ..Jto toen ,n d,:.:,ollri<: om,.1anc·9 
h1Hlcri 'ler:·.,.,en ,,lsde m"nsi:mmc v.c:f 
l,n;,nr.:h:el in sia.;t 11jn t>( 11 kind te 
"ctoptw<:n 

v. •vol~11.:n:; ~om 1!-. 111J d~ r,•nfq,le 
, CJJ•'•lt;ëli" en bi1 hel nh:uwebelcitt
ov,i;IO~M(lár.,n ,oals nît:V'O~w Cornoli!:,· 0 
~•;11 ,·n 1k dat voor <>l1en tll'bbc:n Ik 

M<;v,ouw Korte-Van Ho.mf:I (CDA}. 
Mi1nh,:-0 r ~,. Voou··t, r 111., fon~ de 
Srna,ssecrot;iris voor cle beantwoor• 

nic-1 Y. IH•L•l h!idr•lij~ op, tlat ik voor dat 
orya,)u 1·cn dJfltal 11krm zif!. 

Df' eerste taal( is het g •:vt1n v,111 info'• 
m.it.t ort \.'OOdtChllfl9 ;;a::1,1spJra11t 
adopt,cfoui:for t> .:n het coördineren en 
hEI, ri>g,•fun d;h.rv.'\n nit ,-raat n<1ast tie 
ac1•11,tt11l(:n viln de 11dor,t1e mgB111s11 

11e ,etl, cl·r. ats er t•i;nmüi!I sprn'<e ,~ 
van adoptie col< a,rn !JIJl,ele1rJin9 dacn. 

Als tw<J<'dt, tonk r,,oct d,1 orgaan 
ni.laSt ht·t min,,;t1,rie dQ 1c;ghlr~Li.l: van 
rle .c1flJCQC'l~n l1u9i, ·~cJvcrkt.innger, 
l>ijhöuden 

De dc·rdl} r,,,,i.: Is 11et beheren van :le 
cc,wale wa<:ntt,jst 

Als v,c,1rlö l,iaîi 1in, wij het fun clt• 
O!lt!ren ;.,Is ov,1rlegorJ:l<18n voor de bo 
trol<ken ver9w1n,ngno11ders. De vij{de 
laak i~ hij hé! ,,dvh.,,rcn va n hc,1 M ir,i~. 
teroP. van Ju.:.111,u over het 111tetlsn(lelij
k'r• adoc,t1rb,•l•'•n D11t 1i1n d" vi1f 11!(,,n 
die;~ ook tn lmjn ,nleu.11119 heb aanger 
gev1·n In cte,e rtCilring ccflken wis Hot 
•s 111cte1cl.iad Y{:rin..i11<.1ig datwrj hier 
Ovür nmi nader ov1:rlo9 plegen w;,r,t 
W ÎJ or;don,ch!.'idan heel duidnlijk de 
CPritroff' wachtl ij51 ,•n de, rng,~arat,c 10• 
al:; die nu plaatsvindt én l0a1:, die b•J 
dti r,;tiuw~ În'lwllin9 lc"n gaan plaat:; 
v1t1,icn 

Er :riJn ten <lottu t.vee vragen van mij 
noo me( t)EtHntwoc11à D•J eersM vI aag 
ging o"et de tJElh,1n<hcapw kinderen, Ik 
h••b d,: S1<1.;it~~l}çr1;·11-1ns erop ,iqem g.:-

Vaste Commî:.~;ii, ,oor 
J11,;1,1i,i 

d1nq va"\ do s,,!.igc11 en oo~ 7t•l<c,r vc ,:>r 
do wi11e waarop.lil de mot,evan cf, 
h~cr Nlfpt,is •:n mij 1~ teg,·mor•t getr, 
ct, ,,,_ 

De St.:wtss•~cretads l1cdl ~ven ue• 
spreken ,)vor rJe u,t&pra1: v,H1 de Ra,1d 

van State, d•e ,~: als 1weedP heb qe• 
110(:rnc! 7.11 iic<ll-t pe,•egrJ dat er t·en an, 
rlM1:11uri<11sch ,;; h3<1is ,1a,1 ten grond• 
Slag lay.!~ ht~t, de t.Jll!i p1<rnk opgevotHd 
omdat i;, v.ir, mening bon - ik zal de,rn 
me:11ng ,ol<. handtiavcn - dat doo, nr: 
RaJd van State in een tr it~ u,t:;praku11 
.t11n gedaan, wM1<door naor mijn ge 
vcml een wij,if1i11g t>,mft pldat:.guv ·•n 
dr,1, van ue hvl,• beoord('l,ng van 
adoptie e,i w ,H da.a rme,· samenhangt 
vanuit h,.-t vr,,;t•mdr,llngt!rbeleid na.Jr 
e,,n soon 1eugdwf,!n1nsln!e1cl. D~1u 
vih1>r-11a~ hedt ~t"n eigen waarde 

M cv,ouy,. Haas-Berger (PvdA.)· M,111 -
neor de Voormter• 1-il':l t!> ptem:rig tP 
horen Jol W,it het u,tgan~JSP,IO( Vi!O de 
ifltctlandelijke udoptie betreft ei or:,, gro 
te mate van overe►)11~1emmi1lq ,s. de 
.mr~1 voor het k, nd lr, oat kader ,s de 
StaJtssent:H,,, is n oy eens u,tuebr e1d 
109c9:nn op <ic, cot1trol,,mog,,l11khndcn 
d,e mot•tt:n ontsta,111 in het in te stellen 

A<1optro en aclc,pt1t' 
voorbereiding 

vergunningct1ste!sel, Het is.nog gec11 
ultge.-.,er:~ stolsul volgens de Stl,als• 
secretarü,, n)dill <1li•.: 1111:r tJeddnn voc: • 
t;tdlcn eventueel nog kum1,J•1 '.-vordan 
nwcqri11omnn Achte1 deze ma\: mon• 
echter w:I vaar I wofder., g~zet en dan 
rtJCJr.t de ~tamr.~ccrot:-ir,s nieneogcn: 
î~ ,noi::I ;11 ,ov, ·ol do:Jn. 

Sto~tsserri;itaris Haari;: 1~ fTl0-..1, ·.•eel 
doon 

Mowouw Han·, B&rqw (PvdA>: d'.Ac• 
cord, m..i,,, d.:1< •' ' ' 1 WIJ VOO! ÎP9e 
l•uur,1 

Ik ht>h ,)( ,n l1 C!Sh' l ••rrn in m ÎII ver• 
om1t1:;tino 011N u11i.;êi;p10J.:e11. d.,, a, 
v,rov,•i is ,:n dat crprob:•·rncn t:i hel 
ldnd ;ijn ter ir:1-".,• cri vvt:llicht oo,, ong•!· 
,ecui9hecl1m :,iJ hf>! .,.,.1;,11er, v«n de b~
troJ.'.ken J,;1nd~rP.n in iwt !rn1te·1lanr!. 1 ::r 
wille var. hel doel cht wiJ uiten in dit 
{!eva! mi<;trev,m, :noet wioed ,,:111"r A 

, d•u•· 1a11J.. wo, ct,in 91,;ll:t. V✓a11ncer k,rn W' 
volt]t:n!=i dt• Sru~1ts~,,cr~t'tJd,; *'"•:!n vru 
9lmningc~nscebel worden Îi\yevoe, 1.H 

01) Stu'-ltSS'.'Cret,:,ds Ni dal cl~o or>· 
name mo"t A•orclcri gemeld ,1.::tl Jut,ti• • 
tio on d()t ooi< de , 'ret.:md\lling(lnpol c,;, 
een 111eld1ng llHlê!I doen Dek! o,t ,i lln 
gev,.llen l Mc•.-vm ooi< oe :ifcfcl1:1QPn 
Vön de bu,i}erlii~e s:aod van de ge-
rnm·nten geen m<•ldmg doen? 

St-;1,.,1s~ocrotéHt6 Haars· Ik uacht clirt ,;, 
o~z•·gd h,•d du1 oo} de gt:10-r,mt~n 
moeten ,-riold .. ,.. 

Mf·vrouw Haas-Beige, /PvdA}: A~- 1 
ko,1,<.t o,, Srnats..:erretu, is her-il 91, • 
11;:gd dril hekcd<Nl "al worden uf sam. 
tiei; moot<'n w ordon opgologd 1n lwt 
lcadilr van JH~t i,1, afr<!Cht. t.; Clf:nk echter 
da, Nij"' g V0,J'1'•Ch_!}9l'l9.\!.tl'J1.,iJl1 met 
he:r tns1ellen11<1n s twfsan(;ties Wal be• 
trult '10 instell ngen:ê!ië/n7Mä:i11 d~ 
voorwaai den voo, de vergun, nn9 vol• 
ooen, ui naar miJn mening en de Per- • 
st<1 olai<tl'> moet.;n v,ord..,n gedacht oan 
admin,stra~ir•vc, sanctie~. ir, c;,su h1H in• 
trekken vdn dt: ve1gunn1nu Pas daarr,a 
k;1n n1eo denken o<lt'l strafsancties 

Wat Ol{treft cw il!eç;ale particuheren, A 
d<· , clfdocneu.;, zafJê arlu,in,,;tratiuvo -
Sè,Wtlr;van ÎIPI dd1•rs ~c~ vaÎÏhet 
kind zo rwa.11 wegeri dat oen straf-
s,mtt1e ndUW(!!iJks meer nodio ,al ,,,n 
Ik vmcl dan wrd döl die ;,dmi11istrdt1ev~ 
strnctie moet word,•n 9c,óffect• ,ooro 

M,jnheer c!r; Voor11tlt1r• Ik hub qe 
sproken over het rn1Jdlf,<"h ondcr1ook 
v<1n de ouders. De S1aats~ecrHor1s 
spr<1k over oen gtuv11dhc:lclsverklarin9 
af(l"Qt:!Y('!n door eoo derde art<c Het ,s 
natuurliik duidehfk da: een J..md n,e1 
kan w orden geplDntst btJ ac1op1,efou 
der~ rnPt open t.b.c. M,rnr hoe kan een 
dPrde arrs een 11(;1 klar,ng afgPven lOO 
di>1 N,n ondorzook7 F.,;,. du-: to<::h flOQ 
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i,prulm 11.an l en e,-.m• ondorlOC!-., MiJn 
voorstel 1s nm in r,ovallon, w,i;irin 
:;pr.ikr is van hesnu11101ijl<o "'0 uovaor• 
hjkr liukt11n, do ~IQ,,m .JrtS in to ·,r.hol<o• 
Jen Ik ben niet voor een apnn ntodlsch 
oncierzoei-' of is du Stlli,IS!lócnmiris ven 
pl,in richllljnon 011 te stollen op (i1t 
punt? 

Do St,11111,~t•crcturt!'; lweft vc,dor ge• 
regci dat hü\ aa ntnl vor toeken, dllt 
w~rdt ingctrokkun, vr11 g1001 ls. i'.olang 
WIJ echter n11:-t woten Wtht10lll die vcr
✓0tiken worden ingo1rol.:ken kunnen 
wiJ O<'t:n antwoord neven op rio vrO;lÇJ 
of c1a w,u:htt1Jd ••on half ot ct:n lteel 
j.iar mooi 1im. Nu 11;gt mon, dat men 2 
mi,antlon is lng•Jlop<:1", 0.;t is naluu1-
ll1k pr ,1ch11g, mu 1r hoo w< <kt orl dn 
momm,t m1 praktijk 7 N<} vt-rtoop van 

a iid i11 e:on c1 inwl ,>nnv111,:i...1n wcooe . 
'W<Vr•, ~ t un c.J• 'St11,1tss,•croluris 9011ft toa• 

stomm,ng om dn In hPl voluondo h.ilf• 
/iHH ingodtendc ,.1t111vragen in brhan• 
deling te r.t•mon 

• 
Oic HJst v"n ver IO(Jkcn wordt niet 

snollorw,iqgewE 1kt clon in het tempo 
wrmrrn d<> l11nn1~-H•msle von die rad<:n 
wr:, ki. Ik d( nk dot hel SYiltCt•Jm d-1.:,rom 
her l lung,aam Tal werkM. OoY 11 heb• 
lier. 110 r(Jd< n hel verschnkkoll}" druk, 
hot 10v toch mogPhJk moeten 1iJ1"1 om 
ap,,no aclaptlo u1111~ bij cfe roden ln te 
stellun, dc:.nood-: "on pa.1r unit,. voor 
oJen .ianl.tl ruden, g(;woo1\ omdat ücn 
aonlal ra<fon or tl" 'mr-nsk.rachl' niet 
voor heeh. Ik wil nfot trectnn m wot hior 
ook wel ovN g,3u•gd l<:, nlllnelijk dut 
eén lHUHal 111don het ni1Jt zou w,tlen. 
Oc (doinere t..idon vormen do lWiik&lo 
&Oll(lkef; do.trom llJkt höl mij OO&d, in 
lllfi,, situaties. oxtra 'monsktilcht' 1n te 
LO(lr•n. 

Do Staar<.i:ocrcrnds htJOfl 9e1ogd, 
M at hili boluttolt•ndfJ wa-rkoo vao dé-ra 
• en haar 111:.tcrmning niet heeft on dat 

1iJ hoar afkcurino kenbao, :rat rM,\.ion. 
öa1 doet m11 d&ugd, n•u1ar 1'1 vraag me 
wol or. wat doSw;itsse.c, ott)rlS er tot 

• 
nu toe aan gad:ian hoeft. liter ol vsrbé• 
tering In de situatie opg.:trcdon7 

Ik heb voorgeswld, dt: 9run$ v;,n 40 
Juar l <t late11 geldlln voor één oudor, Oq 
St.aatssecrutarls ticelt eon OJ<.treom 
voorheelc:l gegeven, w.iurbls de ono 
ouder 35 ir. v11 de andare 60. Mc-t kan 
voo~kornen Met lijkt mij echter een &x• 
ccpuoncol geval als In een dargcltiko 
situatie tot adoptio wordt !Josloter'I. Als 
nh.:n dat echt or wil, 1al de iongste ov 
dor 11ch het meestt. met hot kind be• 
mocion, lokor In ht:t voorucald dèl de 
Stailtssecrewris gilt. Da&, gaar hot dan 
on1 Bovendien ;:uiten dergefijko e~/'9 
rno gevallen 11ch MuWelijks vootçloen 

t-.-11Jnheèr \le Voor lit1or1 Mijn volgen• 
dl! punt b~t,t'ft h;;,1 ma'<lmale aentf!l to 

Va~w Commissie voor 
Ju:;HtfC 

ndoptor en kinderon por 9czin. Ik neb 
gesteld- en dit sprak de StaMsseçrc• 
t<1ris wel aon - dat hot mogelijk is oat 
M,1 g,·adopteerd kind lich eomaam 
voel· binnen eon g\!1in. Naar rnijn me• 
nlng lil ht:l niet 10 nooc!,akelijk va:,t ta 
hou1lon aan hot ma.<imum van twee 
kinderen per gezin, ge~ion het feit dat 
het uantal a.inwagen voor eon dorde 
of vlerd•~ adoptiefkind nifH zo groot is. 
Bovenchen is hot ook goed mogehjk 
dat als er twee klndornn zijn, dezo 1lch 
ook nltH helemaal g •Jlukl<ig vouten, 
omdat zij gewend ~ijn rn grote gez,n• 
ncn mot meor kinderen op 1c trekken, 
Toch 1:. de g:..dach1cn~1ari9 van de 
Stnatss!lctlltaris eon grot~ tl.lp vooruit 
vergeleken bij hetgeen 2ij <,orspronke
lijk heelt voorgt:stold.11< b,.m in leûor 
gevat blij met haar su99e:.ue 

Mcmheor de Voorzitter! Ik dnnk, d.it 
het voorstel van dr, Staats. acretaris 
over hel 11oorllchtiHl en infor meron 
van do aspirant adoptiefouders kan 
worden gei ealisee:d, als het partIcu 
lier initiat,ef het 'voortouw' nocm1.en 
als lij bereid is daar cc-n biJdtag,! 
rng~novor to Stèlh.:n. Ik ben bltj dal de 
Sto<1ts!;ecretaris dit voor~tel h(;e-rt ge
da;in. 

Kot gaat hior nadrul<l<elijk om do 
iorg voord.: goede gang van 1.aken in 
het l.lu11011land én in Nederland l'!O om 
de problt:m~ n. w.-, · mee ook d<J asp, 
r ani adop11u oudors le m.i ken l<rtigM, 
In dat kad.-1 zullen wij moeten stollun 
dat die belangrijke functie boho\Jdfn 
moet blijven. Ik bon blij dat d8 StllatS· 
secrelaris onsdoailfl tegernoc,t is ge
romAn, 

0 
M~vrouw We:;.se l-T.uinstr.i {D' Gö) 
Mtfnhee1 d!> Voorr1tt-0rt To~ mijn spijt 
heb ik oen deol von dmo vûrgadcrJng 
gemlsl. tv neem toch de vnjheid in 
tweede termijn htit woord te voaren, 
nu do heer Mertens de bijdrage van 
0'66 '"eers.10 te,mijn heeft voorgele
zen. 

Ik dank de Staatssecretaris voor haar 
uitvoerige b~,mèvJoording. Ik wil in d11 
ce,ste pfnars terugkomen op de1nter• 
departemenlale samenwer~ing waar
over ool< mevrouw Comelissen sprak. 
Il( denk dai mevro1Jw Ko1Te al rcfereer
dP aan de afgelopon week ·toeo wij op 
de Fillippijnen van heel dichtbij da p10• 

b!emon van intemati'onalf.l iJOOptle •tol 
ons verdriet meema..ikten. Wit l.ijn 
daar overtuigd van, het le1t hoe enorm 
cleie problematiek met het buiten 
lands beleid en ontw1kkelingssamen 
werking samenhangt. Movro1Jw Cor
netisscn zei daarr\f:t hoopvol dar er 
misschien wel meer l<ioder un kunnen 
kornon als er meer ouders beschikbaar 

Adop1i1c' en adoptie• 
voo, bereiding 

icjn. Wis ZtJn qeneigd orn tP denko11 d,1t 
ouder:. hier die ont,wwmd 91 ,lag e1,;n 
kind willen arlopwron, go••d goholpnn 
worden. W10 ook ûet hoo blij ploegou . 
é'le.-s .:ijn rnet €en adoptlekind dat tiJ 
hebben opgehaald, wordt In die ge• 
dJCht1, gos.t<1tmd 

Mevrouw Cornelissu1l (CDA}! M,1• 
vrou,.., We so t, edt m11n cur11te inter• 
ventio niet l.unnen b• ui<:tortu,. Daarin 
heb ik .:en briefvoorgelcwn vun de 
S\•Chting Kind enToelon,~• 0.iMUil 
blijkt dt<t in lndone• 10 vel.:• kin<Jcron 
door ouders achtorpe!atca moeu1n 
,vorden Ik vind d,H ieker geen iclcnlc 
s,~u-0tie en ik heb dat juist b..ioood, 

Mevrouw Wcs,;el-T11instra (D'66)· Dan 
1ijn wij het h •rover dus eens, Ik sup• 
gercèrde ttouwlins in he~ geheel ruct 
d,•l wij l,et nit:t eens v,aren; ik wilde 
echter do ,,ndere I< mt belichtnn. W11 
hebben taevall1g VM du:;htbij ten go
val moegcmaakt -...,-..:arbij enn moec1,1, 
in Manilla ha ir kind afstond. Dit go. 
beur do ln et!n cafcetjtJ, zonls dat va:,k 
voorr.omt in Manill.i, Do pfecgv.id,,r 
haalde daar hot ki nel op Het wa~ ont• 
wnond mocilij1' om 1u .den tio•J 1o'n 
moed.:r haar hàhy ,ag verdwijnen. 
Toen rc.;iliseerde i, mij dat er woinip 
wordt gusprol,en over do na.torg voor 
de ouders die hun kind afsui<ln, 

Wij kunnen rlatuurlij'< stclien dat dil 
niet onie .:aal is. maar dat dit valt on• 
der beleid van he.t land waarin het 1-ind 
wordt afgestaan. lll het geheel vc1n do 
mternationnlo adoplio wotd, aan dio 
problomatiek naar mijn menin11 ont• 
,ettend wemig ilJnd.icht bcsteèd. Dat 
trof m1J mei n;ime in Manilla, waa, do 
raus zo du1d9lijl aan 1eder~en heett 
opgcdrogon niets aan geboortoreg,,
lfng u:, doen. 

Ik vroeg mij af in hocvcrr~ intematt• 
onala oóop1io een oplos~ing kan bie 
den voor dolO problemen. Ik ~enk dat 
roet adoptie niet alle problemen kunnen 
worden opgelost. Ik deok dar juist inter
dupartcmuntale $amenw erkîng tussen 
Justitie en Onl'.vikkelingssarnenwer
king nod,g is en dat bij Ontwikkeling~• 
s.imonw erking duidelijk moot worden 
dat ·geboo11eregelmg een onmisbaar 
olomom Is in h<:'1 beleid van eeo regc 
ring wat dit pom b4treft. Daarom b•m ik. 
erg blij dat er een fnterdepartememale 
stuurgroep Ingesteld wordt Is deze 
stuurgroep ccnl al geinst1tu1tonali 
scer<J? 

lk den!, dnarbij oan een rnterdcpJrte 
mentale samenwer~1ng tussen Ont• \ 
wikkeliogssarnenweMng, BuHenland 
so ZJken, Justitie en Volksgewndheid 
Dit laatste departement noern ik m v er
band niet de geboorteregeling. Worat 
er momenteel alleen nog maar infor 
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w e~s.il• ÎlllllSl f ,1 

"1,·"1 r:•c: c'sn<1: oc;;,ra,11 ol h1.1>.1ftderc 
stutJr!JtOep .il eon uc1nl;t11utlonal,see1-
d•c' w"n,w1i:c' V/<11"1Ler dit n 11H ,:o is 
.10~, n cJ,3,ir 1.ocr voor w1 l;:in oloito_n. 

• ••~t •~ nHJ 0;1w•val'en llitt plo,•gg'!• 
,.,nnen op de F11l1ppi1nrm-wea1 de re• 
~: •••:; voor udopt,,-, h,1el streng zî;n-rc• 
l11twf \l\l'in,g ,n ,:.mn:orJ..ing kc,rncn 
,Jo~r :;ciopt1P ".,V.?sterst1gc~ûnr1en hob
!J,·11 n,1rneli1k \,(;'<!1 m':t!f 1- ans oµ ,,dop
l"J van ,•n:1 flfJ, p p1jn~ kind, Dil !<.Orol 
01pd~~ cl•• Çjtuinne:n op I!,; f1Hippifnl!rl 
~·er, " ~ d (11~1• r h:..omcn !iebben. Du in• 
s1:.,,1,.•s di,1 np dl• f:"11l,ppi1nen l,,,inidrfo-c 
lelt q,·vc:n H!Ol l,(:fllL' can ~lrid \',P-P 

aan \•,t ••tltH!." t;f'ûn,.,en, <110 r!.'la: ef rijk 
nn l'l dit ()l)!ir.1,r 1.Je•i 1lo: tiet hclcruaal 
c:~ns n1, ,t 1HevrotJ, ._ Corn·~Hs~cn, itr 
hoop rl:1r :i; d,1 >,e,)r 1Joe,1 luist•Ht, dill · 
!tet or11, et:onCJ ver( indlçi is d,,t in l.l,t 
:.OCH ! ll'lken rif< 1;n orm :ulke ongofijl,'..-; 
~dll'>Sn twr,bcn en 11,crdoor n1:z1nncn 
l11 !lot l;,nfl , ?.Il r1ind~r l<unwn '<rij,Jcn. 

·r,,1wl,j!-ertr;d w,I 1k ;:,1, te~hni '>ètl 
p un t.3un~niJdCi\ dnl dï• ver;Jclini; van 
l'i:t aJ,)ptt••l,i•le,d iWt r 4!C dir-'ctit·; in· 
rl•:rb c-.r.ht:rn,in8 ~'1 •✓ reomcit,!lin9,;nL<1· 

k~r, tH cr1 r$ GCh11.:.·n oo~. v J<?I conr. iOC 1<.on 
l,· t/<.'r r:fat ior wal gebrek il<ir\ comrnu• 
n,cat,t. > Jn nof.1\.:ût te ztr-•i dt? St,.h1ts• 
-.;r,rr,'l,l'•S ci,J mog1•t,jkh,1i,1 dàt Llit bi?• 
h: •d bl'l"< in etl n darcçt11: samting1 • 

w;,1vd 1< ;1• .vo,cJeo, !k ti•)b hel boiJÎn 
v an t,w bN ooq gen11st t ·• \ mis.~chion 1s 
4.1 ,, s:.iatssccn~l .'HÎS hiero,, al ingeoaan, 
1n 1ar u , m et. dan w il tk JIJISl medh in 
ver lJ,mcl !l t t"t h1;t in tt·r!J ,:parlPmenta..il 
nv,1 tleu dC\JP vr: ,ag !:'3n h(tar voorla~
Dt'!\ 

Ik ben hut ,1,gc,1h1~ t ,,~1.•milal met de 
Stc1at:.sec, 1•ta11s f't:ns d:i t hoo ouder n.; 
k1ndnt>n lqn, hve rnooil,jl,.t:r he t i:. lien 
1 n t,, pas<.•>n 1n rl,• s am enleving Dé 
S t,lcl lSSf'C r(lll)IIS hcètl hnt l f..'H 'cultwat 
sho"C.~· \Jenncmd, Ik denk cfot z,, d.:1( 1n
<1er<1"ad lrndol'lc!e n ,et ,1 llecn van d l' 
c1jdo v110 <.Je plllego uders. m3ar ook 
van dl-' Lijrf!' v a n het kind ,elf \/Ve,lnu ik 
denk ook dat. mede na <le erv,)cinq die 
w ij nu woPr gehad ht'bhcn. 1e mrt dt> 
oud(HU kinderen u,t ontwiklo:;,lingsian 
den tfr,~•I v oou1cht 1q moel lijn, ook 
omditt zij •~•gErnltjk v.>c1 l!nrdor vo lwas
sen 111n cJ .in ku,der~•fl lfl onzt' e1gr.n sa 
menlevinçi War dit ,,sp eet be treft hob 
1k rn1Jn rwt,e hieromtrent aa ngPpdst 
,,rnd,H ik,., t c.,~h b t) b lijf d M , ge<•en hel 
voörbeeld van die ge2rnsher1>nigin g 
van e~n kmd dat ee n broertje of l U~Jè, 

dat n ut ietsie oude, is. zol moeten ach
tto>r laten, ,,._ tiet o nt1Ht~n,i 1a rnmer zo,i 
vmd,-n, ,1ls h e l c1!1,ien daardoor niet 
iou kunnPn d ooro..ian !k hPb d al w 
eerstr. ternujn al toPgehch 1. 

Vast/! Commissie vcJor 
Just it ie 

MoriA 

11e V-0o rntt.N: Dooi het Jiu '.Vcso;el 
l ,111~tra ,-.o:<.!t devo'.r,t.:Hdu motilJ 
voor{)estefd, 
Q1;; Kamer, 

gt.:hoord dOIHJr83d:':lo.11Jit1p; 

ov1 ri.vë~Wnde. dat de voornnan,ste 
doo, ,tl:l!liog v.1;1 arioptw hulµ 11.rn 111:, 
t, n,' 1 nood ,s, 

voorts overv1e11cnoe, <t;it can ()r'O(l l 

:i, .. mtul ~lnd-:r,.,n. voor ,vm nien,and 
·ûch ri,ct ,t •;t/l't <s vcramwoor d11lijt.: 
vo~ll an d1•1thaos 1n N1Jr kom:li•)rvo::,1 
oms;and1glt• tlo:n v,:iri.:."~• :. ue(;n ! an, 
':rijgt; 

oveiwegendc, ,1,1t •.1n1!or,m uit dczeJf. 
de qudors {l!Jhorer, ,n p•lnc;1pe "' u<Jn 
gP.2111 moe1,m opg•oulo,-,; 

·.·oortG ovc•wc:rende, uut :>doptief 
plf!t.goudars, d,e <>en kh1d l>ov(Jn de 
l»e:rpt;t'l,:,ue leëftiJci ... 1ilcn a<fopt-;1t:n, 
rot <'Cm z~m higo1vl•"w gcmo1iv!'~rd1 
group t,c11orcn; 

v,:r.rocklc!e St<1ots~,cc:,Jt.-iri~ v;i11 Just1· 
ue. u11z0n1lc r11,gen rne 11; lfllen op do 
tcipgost~ni, t~uh11rJ van de k,nclt:ren 
waar hot Ve'w Jnt•· kir)(fernn bcuoft o,., 
in Netfr-r,anrl tn ë~n uurm oogt,nomen 
~unnen •,vorcleo, er\ dt, t in haar hele id 
tot urtdruklonn to brcn:ien, 

t·n ijdel{ 0Vflf ((jl de: Ncff' V<1 l j do dag. 

Deze motie f...r,jgt nr. 8 (16 194). 

M uvrouw Wei;.scl Tumstra !0'66 M ijn 
hoer de V c:;or1 ttt> 1 Hiermee i;; de e,m1t,r 
ing.l:d•ende moti, ov(.'r w t t;nclt:r vvcqi 
rngNto~·~P.n. fk doe' op de t •1ot1r• dio is 
mg,;t!tend fr, de vergacle;nn\J, w,rnrin is 
nesr,roY n c,vr:r vret~mdelingt•ota!,;,w 

De Voorzitter . U wit cl11? rno, io mot:tPn 
1ntr1;f...k.eo t iJdtins een plerHHro vergt,óP.• 
, ing van <1 0 Kame1 

M ev, oow Wessel-Tuin strà 1D 66) Pri · 
ma Dat .ial i~ rtoon 

M ijnheer de Vorirri1terl Ik {ll'I nog 
OV(!rt ,nop df' mi~.lt1klongcn Ik stol h et 
,eet op prijs, <lat de Staatssecrctans 
daarnaar een onderzoek he~ft inge 
steld Il< llcn rnrtl haar van mening, cfo1 
(/i t 1109 vols trokt o nvo ldoende i,;. Men 
m oet ddn nam èhjk weten hoe h<"I in een 
nieuw g er:in g aat m et oen adoptief kind. 
voordat r.:r van een echre m islukkin<; 
ka n w ordon tiesproken Met · misluk• 
k1ng dóelt cfo St,l-1lsSt'cre t;,ms waa r 
sch t1nlijk op <:ie aanvankelij ke plaatslf\g 
in (Hrn be:µaald gew 'I Tevens <dl men 
w ,!len w eten of 10 n ye,m lawr éen jon 
ger J,.ind neeni1. D1.• Sta,Hs:;ecrc tari:, 
hooft in d, t v<'1b::i"d jui!lt ovor cie w:,t 

Qudcre kinderen oesprokt, r,. 

· Adoptie en acloptm 
von•berei<l ing 

Ik s:-Pur, i lan ooi gr,WfJ het ,•oorste!. 
dat <1C ll.;or Ntjpcls 70ÎUÏ$l !Wufl golor
mulcNd, orn '" dct,, richting meer 011-
dt:!lol'l< te ,antan 1Nen llc Ineen oat rlo 
Un vor:;itu1t 111 Vtrt'<;ltl e..in aanvr.iav 
voo, èHH 011(leuock ier 1'd~(: ll!lOft VOO! 
go1c9ó m:i11 hot •.1rnist,mt! van Justitie. 
Dó 11niv,,,,,.itcit llot•ft <ltwrbîj •J,.•rlocht, 
h•·! 11ndor✓ tlt'k !t: S'!tmnt!n 1~ bev&,!l d:i t 
d,m o(l i• hf:el 111a ,g nader .ian :,tj <l, 
S1aa: ,setrû,nri:. 

1: gdoot (l,1t dC Stf.Jatss ,>cr•·U!rlS llÎé~ 
hl'llem ,at hm,ft beu,ic;pcn waurom ,is 
d• · t••rrn,j11 v.,n v,Jf jr,11, l•tl'.•; ,•l!jk w 
ve1andH1en 1n drw J,l!rr IJ• hi,t !l\Jrver• 
ltJii: Wc1bot:" s1,1 .. 1: dat ,n~n om voor 
adopt ie in a<1nirwrk,11iJ 10 w:orn(!n v11f 
jiHtr mr:• elku,,r 9ctrou·.vd rno:;t 1ijn 
Die als is hol!:maal gr:basuorcl OP ,In si
h::.:îu d11 rt1P.o k111d,:,rnn neemt, n.:dar 
<le flirrn11 ~Nzlp1~01.:mnln9 ,s 111i·;lukt oi 
cwt llll)O VëHl 111,mlnt, ÎS d'i\ h1-1 ~jp,>ll -

gedn 1:., vol :11oid on cl rl mon h~t r,uûn 
nèló•Jr w,I ,1111ivt1il•~o 111ot udo1,!,ut~1n
d,ircn 

l.o.il~ wii ,,chtN nl in onze qersk l ,ii• 
dr,,gcm bebht:>n 9ezegcl, ;lin e1 op dH • 
09onblik ook groop;,11 nwnr,~,n dio 
g1;cn l'ÎrJ,m ,.mouren wiltJ.Jn hot ben, 
d i,i middels internationa!<J auoptie 
1oi:h twn giuir, \\ jl!,m ~lichten Dan 1s 
vfjf jailr ~1ewQon ontwttond !Jng. lh.?t 
11 11<.1 mi1 dat ,nij toch 101 E'cn vorlaglng 
kunnen ovorgnbn. E1in huv✓clij k dilt 
<Jne 1aa1, 11(!tlft he$tailn heeft toch wel 
-!t'n rt:kCI e :.1abili 1i.ll1&, 1.e!,.er als W IJ 
l•ûn dilt do mt:C,Sll.l !:!Cnt:Schcicling~•n 
hrnrwn één of lw ~c J.:JM plaatsvinden 

Srr,at s,,ocrr'taris Hao(s: ;tovc-n ja,e,1 

M ovrot1w W essel•Î1)instra (0 661 l.P. 
von iaar ,s r-<m h.i~i krJIÎ t' k stadil,m in 
een huwelt1I.. o p 11cl1. 

Mnvro11w H aas-8órger •PvdA): El l(c, 1.e• 
v<:nj.iar, • 

M evrouw Wessel-Turnstra (D66) Het 
w ordt steerls m ,i f'! r Ik handhu.,i 1n (!ll< 
gevat mijn pleiono1 voor die drie 1.iren. 

Wat de voorl ic t111ng batrett uen ilc 
ook n itit zo vrrroi<t van d o m otie-Cor- -
nolrSSt'ln Wd il1 ,n d e v oorhcht,n ,J en in• 

te, ctepart en1ent,:1le samenwerking op 
ef!n 91 ote hoop w orden gegooid Me 
vrouw Co m ei issen heeft i e ll gcwgd 
d a t z11 or nog n .i.ir zou ki1ken lls r a-0d 
h JiJr dat ze ker dJn . 

De S,..iats-;ecrntaris w eet nt.l1t1uri1Jk 
d 11 ,ar al lang voorlichting plaatsvindt 
Ju:;ttt1e heeft n am elqk 1n 1975 düdfOP 
al ;ian yedror19 r.n. Vi ,J PHn or~JJJn als 
hut BOA ZOIJ di t ook u ilstekont.l gaan 
In 19 arrond iss€m e1i ten 1s e , op d il 
ogenblik a l voorlicht1ng, Ju 11it aan de 
a~.p irant-ouclers, over hun moriv.i11e 
eri wanneer zij onvoldoundo kon ,,,s 
v,w ~aken hebben 
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Wi:•,S<'I Tuinst,a 

D1, hP••! NiJpel', iV\JOJ: Ik heb me<Je de 
motfo v~n movrou•.~ Co, nelissen on• 
rlert1-1tcnd I\ s10 donr nqg stc:.i4ls Mil• 
tur. W,j doolden orop dat er op ciit mo
nicnt ncpa11ldu vo1mc:n Viln voorfitll· 
ting ,ijn du.: alleen l..unnen v.orclon ge
i1ov· •n <Joor l'an orgaan d"t op do 
hoogte bv )n de aunvw!)on voor bo
u1nscltom,10111ming. Nawurlijk worclt 
du voorliclitinu voor t'<lll groot gedoel
lo door de ,1doptie•o1ganisatii;s 1-elf 
g1igoven. O,t kon echter pas gebeu,en 
op hC: t moment dut 0,1 btJoinst!,o, • 
sto1nmlng or is, want d/Jn pus zijn de no
men bukenrl bij <l!l dcsbew ffendo 
orgnniS&1ie:,. Wij rlofllcn dus op een 
u,uis ondcrf• w 11.;. 

Movrouw Wessel-Toinstrv (0'66): Dun 
wud 11< mevrouw rornoll:,t.en un do 

a uer NiJp<•I, dubbel oen hun mohes 
.,,09 ,·<,ns door co leren, /\Is men hel 

lt•ost wanmier men er l•iCr fris tegun• 
1Jv1:r Slftat, is ho, niot helemaal duidc>• 
lijk. 

• Mevrou"Î Cornehssfl11 (COAJ. Ik hc:b do 
indr11)< dat r-110 Ins held ook te wi11en is 
aan ht,t foit 1,11 rncvrouwli\/es:îCl•Toin
:;trc, oen :i,mtal !ötUli:k,•n óle wij vun de 
verschîllentlu org;,ini$Ulie:. lwbt,c;n go• 
kr0g,1n. mPt h..i.:ft gr: h t!'n 

~1••vrouw Wessel• r11ü11,ir:, (O'G6): 
No, . d,,arin v1:rgi:,t mt•vrouw CorntJlis 
\,Un ,ich. Ik ben 11·1,r dank.b.;1cir voor het 
11itstoku11dc m,.neri.iul dut v1•rs •hillen
do vt'ronigfngcn mij tiebbon tOPg,· 
stuurcl 0'60 harl ook niet een dor 9"1iJ• 
1c,-. Çll.)<1C!•J b1Jdrn90 kunt•Of'l lovurc,(I irt 
t,t•r~tfl t•~tmijn 1ondN d1- bi1drnuc:11 van 
al <.11-,e uudorvoron,qinocn 

0" floer Nijpcls (WO, Dan bhjh h t 

dulib"1l rrwrkwaardr,g '111Cl'TlCVfOLIW 
~ 01;sul T vinstra do,e oprne, ki ogen 
W W"'« Hot Lifn jlll51 de vorsch1llondr1 

orguni~a,1ioG qow,~cst df& in hun !iltlk• 
kan hobbel'l aangcdron9on op do vorm 
che movro1.1w Comot1ssc;n on ik ook 

• 
hebben gt:ko,cn 

MovroowWesse1,Tuînstra (D'66): Pre• 
~les Ik vil'ld dat dc, e organisaties vor-
d,enon dat er een duidol,jke motlG 
komt. Mevrouw Corncli~sen hooft 
trouwen{. LOit v oorgesteld haM motio 
nog eens goed na te le1on. 
Do heor Nilpels (VVD}: Dit f9ookw1,er 
Ml'I misverstand bij rnovrouwWcs 
sul 1 ulm,tru M evrouw Cornetissen on 
11.; hebben go,egd dat w ij 011~e motio 
,ullt•n oa11J)o%e11. Wij .wllen be.don 
l ·oti d,t moet HCbouron op hot terrein 
von de u•ntr.ile ,,~gistrotie on op hot 
terrt:in van de wachthJSton Wal do in• 
ro,math: uotrott kan ilç mc•vrouw Wo:, 
'><-1 1 lHnstra goruststdlcn Er , nl or en 

Vasto Comrniss.io voor 
JtH,litÎI! 

,Jn({i.'fc wfj1.i9Jng In do mo• re op dit :er• 
rein pluaisvlnden: me motie fo zo dul• 
tlolijk a,, ,.,, t 
f.-1•) ·rol"• WM:.el TUJfl:,,lfj! (0'60): r; 
vind 11,0 , t , oat ae 1 •t r rHJpels hel 
punt van dá çentra,• v • .ich:llisten nog 
1:ons noerrn. Ik w.:a er tolf juist iJan 100. 
Do rechtwiard19hoid ois1 ö9J do~s 
ip vo!J!?rcto vnn Df-'Qlll1 Id ng bh JusU
IJo wörcfon m9oh,móefd. Het Is ook ai;i 
bt-dooli110 d"t dliZ'OoilJ!l, Opdat Op clu) 
manier iliCt een soort slag om oudors 
met tocsl!.1mmin9 ontstoa,. Oti, lij!u mij 
volstrekt t,ailtoos, Oio w.; chtli/i.~ lijkl 
rnli g<r ... ·oon een cis van doetn,atighoid 
en verdelende rechtvaardigheid. 

D 
Staatsseereta11, H,n ,rs: Mijnheer ae 
Voor mtnrJ Mr -..rouw Cornellstan heeft 
povresyd hoo hot staat rnet eon we1s
ontwerp op het 1Ct rein dat wij vunoasg 
b••sprcken, lfct i· uit,·rtrnrd în voo,be• 
rciding. Ik woei niet hoe ver d1;1 voorbr.• 
reidingc ervun rs gevorècrd. Het 2BI er
v. 11 c1lh,moen hci11 lang d i~ i<abll1et nog 
drnn,:..sion~ir kan vooriuoan of ik nog 
111 taal 1al ûio, c.J1t , ,elf in to d/.;pr,n. Er 
wordt 1n ieder {leval nerd a;tn gc.-,orkt, 
M<r~rouw Haas lleeh 91:iel:id di!t er wel 
haasi blJ is, re mcor gellen do problo
mon die hostaan met 'telrdoenurs' un 
mnt o, q,in,• ati(,., die op ~en nogal 
Vfl'Orndr in;initl, aan de bemJdd"lino 
mcewu lwn. Ik ben 1le1 daarmee eens. 
Voor 1.ovc r het a,,n mij liOl, 2 11 het tem• 
Po van wntgavino lO hoog mogelij~ 
liggen. We:tgevin9 is nu Mr.maal een 
zeer Sf'Cl11J1 we1k; het !-:an dus ook 
woor niot ui to sne:I. 

Mevrouw Corn(,lisson heeft voorts 
gevr11a9d w1• do modJsct,o verl<l<1rihO 
eontrolc1,:rt die ,n het buitonf nd wordt 
01gegevoo. Dat gobour1 in hol bv1ton• 
land zelf Daarover hebben wij gc,en 
leggertschéip, Buiten de overheid om 
woed.on ldnderon die blnne11~.omPn in 
hel algèmeon ten behoeve van dil 
adoptiefouders ook hh'J1 nog eens me
disch IJûCOntrolcerd. Dil is echter geen 
conuolo op· do medisch~ ver~laring. 
Daarbij blijkt w ol dat een medische 
verklaring ,n hc;;t ene lilnd .cw.iard<Jr en 
prociez.or is dan in het inderr Hieraan 
kul'IO(;O wij •·chl(;lr niets doen Oe over• 
hoid bliJft or geheel buiten op welkEJ 
wip<: de org,mlsdtios h1ernan lels zou
den kunnen doen, 1>1i voorboold door 
het i:1ans1ellen van va!'.tO ari-san, die d(I 
ze adop1ioH<inucren zoudan ~unnen 
controlcrr·n, Öll ic, nch1er geon t.:iak v-10 
de overheid, die alleen con&roteert of 
een ,nod,scne 11erkt.iriog in het buiten• 
land is ofgogevoo. 

Mevrouw Co melissen (CDA) In miin 
eerste Interventie had ik gevraagd of 

Adoptie en aclop1ie
voor1.>eroidin9 

de Siua1s::;ecr,.;taris vnn Jusiltie hier• 
ovc-r oventu-iel overleg zou will11n plv
i;cn m•it l1..:ar col!! ga van Voll<spe 
zondhelu, Ju1&, 01J'ldllt hc:l gooci is dat 
de vcrU11rlr1gen uit h.it h,.hlonlond nog 
wordtln nagelopon, 211 ll(Jelt 9e~1:9d 
dat he~ gob· uilrof!J;, is rla, '?On a,1op 
llC)f •klnó rii;t blnocnltomt door 1Jc,n ma• 
dicus v:o,dt uoconirolea, cl , Il\ rnlevcer
de aan d,, ervaringen van een groot 
aantol adoptiti;·•plcegoudors, bijoon in 
Groningen, wa"rover wij vanocl,tf)nd 
in dor ,aot hebben kunnon lo:tin. Ik 
zou het l)ijzonoer prenig vinden .van• 
neer do Staatssecretoris de1e aa11golu-
9cnr1ald met lioor collega v<,n VoibgtJ• 
zondnotd wilde ho.zien, om 20 snel mo• 
gelijk te bl)schil<ken over «:en goed mu• 
disch i11dcht en over mogchjkh,idün, 
ook voor het ndopticf•kind. 

Staatssecretaris H(lars: Ik mvon d,H ik 
hierbij het particulier înitlatiet toch du 
voorrang 1i1! rnooien ge•1eo. Zl1n do 
klnckren eenmaal in Nederland, dan 
1ijn de papier• non de medisch"' ,t•r 
~ldrlng!ln - voo, zove, het do ta.;il( v.Jn 
d/J overhoîd bctréft-in ord,l, DJ1I njn 
d<) l:inuû,cn biJ de pleegouders. Ik ~ou 
hOt rnij ~unnen voors;ellon dat do t>c• 
middefende insuintfo<: oen wam vun 
artsen In diens.t 11addcn dit.l deio 
pleegouders 1oudon l(unnel'l biJ:,tJ'.1n 
Dil betrokhcn Jndor<'n kunnen îndl'f 
daad fifdan ,Hm eG11 aantal onbokendo, 
tropische rie~:tun. 

Ik rneon -~chter oim dal.J!.!)t t hJ taal., 
zou lijn ven de ovcrlMid ~ ook niet van 
Vo1ksgezondh,.,o om d,i.Hvoor n1en 
sen ter be::.chi; king tt'.! stellPn. Do bt.l· 
uol ken instantiè· zouden .:elf hiervoor 
mensen mor:ti:nzien te vinden ,k hBb 
de Indruk ódt c.Urt ooi-\ wet gt•be\1rt dio 
niet nl!c 110 kind!\rarts liJn maar di\. oo~ 
l<ennls h<3bben van tropische ziekten, 
om doi.o zaken to cont.roleron. Ik rneen 
d:1t fr 10 ver zou t,aan wanneer 1k hier 
toe hel m1liarlef nam. Ik wil dit wel 
doorgeven aan mijn collega van Volks 
gerondhe1d, 

liut 1b in ieder geval niet n111n l~.,k. Ik 
denk echter dot men ook bij het M,n,s• 
terie van Volksge1ondheid zaf re1190, 
ren met erop te wijzen dat ook hier de 
vrije artsenkeuN geldt. 

Mevrot.Jw Cornelissen (CDA)· M lfnhccr 
de Voor,ittorl Ik ben gorocrcl door de 
taai.- dii:; dil Staa1sc;ec,e1aris hier t<W· 
kont aan het por11culio1 initi,1tief. Ik 101.1 

d(;)zeltdo hQu<lin9 ten aanzien vnn h~t \ 
i:,articulier initia11ol g raag ook 1fon bij 
de c.intralewachtlijsten. D<Jar kc>1nen 
wij cfan nog w el op tt'Tug 

Sfaatssectetaris Haars· Ik lwb dit laat 
s te niól dutuelij!,; verstaan - het ;;al wol 
goed zijn. 

Mi1nheN de Voowuerl M ovrovw 
Cornehssen v1.sagt voorts hoeveel ge 
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ft,,,r~ 

itancJ,c iptt, k11Hlnre11 .'Jed •l,indL1jn 
b,:,.1•:nye ►.omcri M•jn antwoord hier• 
op is, tht ll. 110: niet ,ver.:. p.- geloof oo~ 
nf, toa, th'l w controtur..-:n is, behalve 
1n d,<: ucvcl!1•0 wJ,.,fn heel duidohj1, 
:en á,)ndua v 1•1 enn kind m~,1 een hrrn
rJ;, ap ('tlil b,_-g1mel!r;.:.1stemr,1fng ûn 
t'Jt:n •,ur bllJfWilffm nning wordt geye
v,. q ():11 is ec htcr EtP ile~l l leine 
groep V,)Ot r.1, n:isl lc,pon .tij gewoon 
mee 1ntlert11c: heb 1i.. v.'i'I tocueicgd 
d,H ;,:,,n:1,1 01 or !,l'h,md1c.111tèn binnen 
'<u•H•en kom,:n. \\if bl:1P.id -'iin vooi 
ran!J tt: vc1lc~en. E~ 1;; ~cht!.;1 s!cchls In 
f-lf'fl ,, a, ,.mkel 90.va. orn ti1r, voorian9 
\Jl:Vtili'i\)d Ht>\ 1t tJedwlvu niet ve,:l. 

[);,m l1t-t>b(-'1110,·.ol 1y,evro11w Cornc 
hs,,ci, .:Is me·,l'c.11,•. H,Jas, nis dn i!'Jcr 
N1jpels ri1.:-9 we~•1 yt r,prokt:n over l'.".11 
a.int ,1 kinder · n, W~\~r-.,.,1, v:tj 1nor.r<ton 
l·••·t l•: /IWCt•J!I b, :,erken. fl( heb beglû• 
pen Il.il cfo K,HT11•r d,,fl! voor w,:inlo 
vo,,,11. liet 1,; •·l'n voc.,r:itel rn1Jnf:r.>iJ(f::;, 
dat ,k ;,.,, liehonvo v,1,1Ju•st de velQ ,lS· 
oir,.rïtndc,piie'fou(11•1 s gopröhr!erd l!ub 
n,,Jr vorl:n to hr:1r.u~n Nu cie Karn1r 
oon anclî•r sw11dpunt hu~tt. Lal ik niet 
il',ln <!,t vc;•;r~te! vastt,r.iulen.11< wil w••I 
~,,gy,rn <101 ik mi:"11 ik d~nk <iat d" 
K.m,ar h<'l cfo.ir wnl rnee Nms is-dm 
w,j 9,:tc:1 voorr,,n(, n11:er rnllen die11()11 
l 1J Hf?;(:n "m da bcg1n5rJltoe~tcmmmg 
(('11 !JC\IH)t>Ve \.'(lil hCI IV/t,;eCI(:, h,;t Cli.;relr 
ol h~I vierde hinJ, ,<\Is w11 d,H1 i.!IIC:; 9e 
l11k twH,~n. tr<'k,,:n wij ook het volw!n• 
<te!..•~•! cwlijk 

Mevrouw Cornehssan (CDAl: Oan 
mo•~t r1c S,a"1ssecr<·tans er Wf'I voor 
zorger, d 3t cJ~ 1.v;1chttcrm1jn ko• tet 
wo1cl!I 

St,wtssecretwis Haars: O.i1 bun ik 
st•Jeus van pl;,n Ik k,1n ech1t:r n,et alles 
te.o~'hJ!.. ,oals de g(;'!achte afoevaardig 
<l•• Wl'l't Ik nv1en edner dat, indien we 
1C,ugen alle~ gd11k. ook hier ~prakec 
van gcli1khe1d moet 1ijn Dan zal 1k zeg 
gen Akkoord, 1k heb geen problemen 
Ik rwb du> problemen wel, ma.irlk ber1 
best hmrid to at• '!'pt1Jrcn dat do Ka 
m(!r een nndere mening heeft dan ik, 
zelf 

Ten ,H\nlicn v on de garnnticverkla 
dng merk ik or, cl&t N twee dingen 
n.iast elkaar s1.ia11, wa.irove, mevrouw 
Cc,rnelrss,m so, <)I<. ,\on de one> kam 1~ 

t-r de vra119. Hou reageer ik op een ga
ninr,~vllrkla, my va,, dil adopt,eio11 
dt!r~ 1 1er m Nederiand? Daatvan heb 11\ 
gE'.leg<J tlat hier <Je .iHmen1Ut1él)l1cht 
vJn ouders Wg<.rnov-.r !onderen geldt 
zo trek il< het door, ook vóór de da.urn 

1 • van ,1doptie Hl•t betreft diln een r.h 

1 mentat,e naar ctrai\gkr acht lnd,eri er 
met het k• nd iets moet gebeuren of 

·l wal dan oo"-, is df' \•ergoedîng die de 

Vaste Cornm,,<:ia voo• 

Juslltw 

l
üudPrS rnoetrn b&rnlon 11.•11 dr:.ao• 
Krnchtvc,!jOt>ding, op 1ie1cUdn wfizc 
al:<; Wd'lllt:t'r ~ot weltiqe f.-tndert'n van 
liet U!!Sl.letrcff•W1d11 ecn,r,,,ar 0011 oi. 

Aan dr, :iqd•.HO '.. ,mt 1:- er - d"o~ uo<>I• 
de rnevrouw Cornr>hssen naar i:.. rr,Gen 
oot.: op-d,; v.:lwg: Hoe ken ~en m~n
derdraagkrac!uigo oo" auo::,tertn? l e 
dien ;;an1i••11 1.an ,~ wmi~n dat het mij 
bel;cnd ,., <l.:1t 1Nc, ,.1ldkinrlornn den} 

11t1opt1ctoudr.rs ;on behonv~ van <1(10i> 

tic lachte leningen ve1str1•l<t, ,oclat 
men lin.irtcier.l wDt m()er ruimte heelt, 
D,wrn,,<1s1 Is •!' de monnlj1kllmd van 
ko:;t!,!Ole roc•1oq:_i111g in O!) !JrlOPllC 

proc~duro hetgeen 1n acrn procedu·t: 
-<H,· n,:iar v.:moucling ov-0r1gens br:
tre, }.c•hJk go1.1rtkcop ::,: ten op1.îct1I~ vu11 
hei arii!ur,• p1,11i-r virrllt.: 1>iet11 op liet 
stuk van dil kosten Voo• ts •!. nr d,., mo· 
neliJIH1:J1li rla ,ostcn van ,:en ad()pt,o 
va11 h1,;1 in\.omo11 n ! r,; trrkkoo .._ oor de 
bt:lus,1ng, o.., rn111·,tdr;ia9~1 achti!)en 
hebben dvar ~chtr•r het min,;t p1'1rie, 
van· ;,l!S inc:n vw,;,ug ir1lmmc\• huA;, 
11a<J1t een óu1gcliit' &h•cHt::n voo, de 
bel.; ;ting niei V/?·•1 Uli. 

Op me rnun,cr 11eef, rn••n du~ !Jüpro
boe,d dt:: l ,a> IC rûg•ilcn, fk kan :ncr>1 
li1k 1eygen dat 1k subsidie g!i gl:vPn ten 
behor.vc vhn rnin11a, dr;:,a9kracllt1gc 
uspi ra11t-:idophcfour!e· ~. 

Me:·.rrouw Cornehsson (CDA): Mijnf1~cr 
oc Voomtter i Is dl' St,s~tssccret.sris 
wel voorncm1.:ns ZiJ ll•~dl nog ni,:i 
(]U,Jntwoord op dox~ vr:. ~9 u,l mijn 
eorste inte·vc:ntie-de èlt1opliel)roc"· 
dure 111 het algemeen te vereanvoud1• 
gen e11 daat<loor o<.>k qo1~dkopP1 te rna• 
ken? 

Staatssecretans Haars; M:1nheer dil 
Voor1,Uer' O<a ddopt,eproeed,1r,• is he: 
du1iri:1a ni••t Bovenó,en zit daarin 10 

als il( twb HC1e9d de rt1irote v:.rn de 
,oevofJginy. Dit i& dui; nicl het pro 
l>leoin. Bedoeld is altiïd d" vra.ig dit 
is cchtor een stuk wotgcv1n,J ten aon 
;:ion v"n de adoptie of hel op deie 
w iJLe ol op een and en 1;; wij,e moet Ik 
zie het op hei ogenblik nog niet <fot 
rnon l\et op Ct:n andere wiJ7t, doet. 

De l:.ostcn ..,on do adoptie liggen na 
t11urliJk veel rneer m de overkom,;t van 
het kind en i11 de bemiddeling tléln in 
de rtrocedtrre D•' procodur1:< ,s noch 
abnormaal lang noch almo,maal duui 
n<1;irv<1rhouding. Wanr1ver het k,n<I er 
is. is h,~t een kwes!ie van formalis,:ren 
en dat kan ko<,teloo~ 

Oe motie: die mevrouw Coroelis1,en 
en de hee• N :Jpels h•,bben i11gl!ct1e11d 
wordl nog horovvrwo9eP. l~ mi,en dat 
IH wel een rurtnttë in.!lt waarop wij het 
eens kunn,,n worden en waarop w ij de 
weg kunnen vinden hoe het we! rnoot 
Zoals de motie nu goformuleerd 1s, ,s 
LJJ naar mi1n mernng ,11..-1 helemaal 
goed. 

Adoptie en ö<.lopt,e• 
voorbereiding 

De hPCH I\Jiu>eh, :vvo1: M,jnhee• cfo 
Voo•z1th r '1,1,,q 1k dê! 1r11i( iif'l'idcn- dit 
ls t~en bu11t.n9ewoon vrcugocvolle 
111e<1ud!1liOIJ op het e,111.I V[IO c:1l rh,Jh,11-
dal d•i Sta ,i:,~1.:cr1,1taris o<A h•Jrr)d i:,, 
in ovr:rwec11ng 1,, rwmm, .::ort hêu1e,
nlflg van h.t,Jr l,ei•:id !' n .. ,inzien van 
t,ct vervall(ln, 1.m<d,1 controle wacl:l• 
ltJ~ll 

Staatssm:r,na11s Haar~ : Nóf.!, w;inl ik 
hE<tl nog ~.1uo1J" niet !Ji Sl'lilpl 1100 111,; 

he(;lr N11pc ·, il••t pr•:.:ias 1'/11, n hc,o ik 
h,11 prP.clf•~ w ,r !~ rne1,n cfat ook rfl t 
pllrir rnc,pt -..-,oro,·11 he:rc;v,,, wog1:11 

D1 1 P~1 N1jpel!. 1VVD) W I rnllea ons 
~F 1,,m,·nlijk terugtrl'>:,t:n or11, rl,t d11i 
CJi::hJ"· n1aku1 

Staats,;,r•crctori~, Haar~: 0Jt lij~t :1 u1 
prctt,n, Il< "'I r.an rio Il• 01 NiJpeîs ctui-
deliik n1ó'lkl!n ,...,il, 1, l>cc:Jool er, ik lllül'll ,a 
dnt wij hot dan nlJ.-,rnaat CQn, won:lel"I • 
tl l l ,in dd,ir hef1•rnnal n,et l><t"ttJ voo,. 

Du stuurgroep omw,kkolingr;s"men
wc, Hno Buncni.,r,rJsc l;ikcn w.,;nn1:1ar 
me.-, o~w Wcf.~cl vraJ3t - û, no,11T1t • 
h•::t "ûn san1e11wcr,;111y-rno!!t t1!s 
volgt worrlefl ~1e1Ïl:n. ï:r wordt rcgei• 
rn..it,g ci•;()lf P.g gcple,~nc! mei 8uitun• 
fand:,c Z :J~••n voor,ovor dttr dt: u:lor• 
m;,r,ev.10 ambassmws bettdt. H, 
vmng n,11 .,f, or ontwrkkelinnssan11.m• 
wecr.i!'l(J m her çiehelc :idOpti,:t,eJcirl, 
lo,d.., d,c ei up het ogc nblik l:;, me:euu·. 
,,on1t:n n1oet worden"' d1; ;' lll "~"''" 

rnr•v, ouw 1Ne,;,.,t <lar \:OOrSl!!II. Daarbij 
kQmt hi:1 er pra~t,~ch op neer dat O!\l· 
w1kkeHngs~an1P.nweri<1n9 in one 
Gtuurgrner, ook de rr.it.0rg V;J;l dr, ei• 
oen ouder moet betr1:ffen. 

Ik ben hl'! ook met mevro<1w Cc,rr,t> 
hsSl,n 11en~, dat dit problC-.¼01, n (Ic ilf~ 
sta11d c~o probh,em 1s w"t in de De, 
<1,,.werc:101an<Je-n speelt. Of rJrlt nu in 

het ka dor vond" adoptH.1 m-01.st of d.it •n· 
het hole kader van een veel n,imN be 
leid ook de probh:>mat i1~k vari afstarid 
'Jlln :.CindPr1:1n uit c1,e tanden hekt>keq 
rnoe1 w~~rden. weet ik oog n iet Het is 
,cts w;it mijLelf ook. hevig ,ntercssh:rt • 
en ik ben bereid de vraag mne r,, nc 
11wn op welke wijze wtj die contacten 
rnet çi,e landen en de gehele Sllo.it•t 
beier kunnen benen or \lat 11LJ "' t:t'n 
stuurgroep moet wa tH do,e adoptw 
toen eon veel formelere zaak is dan i•1 
de wellijnswrg is de v,aag. 

Op een gegeven ogenblik ~w;1m 
celfs Volksgewndhttid n<1a r oovon b, 
rne.vrouwWessel's fo,mule nng;,rt 1,1" 

aan,ien vun de hulp aan ontw,kl<e• 
hl'l{lslandl'n bij geboorteregelir,gen 
Dat gaat 0111 wat ver. Ik 1ou willtn to~ · 
,-eggen dat 1k uil bezien in hoeverre 
contacten ml!! Justitie Buitenlandsë 
Zak1)n en mogel!Jk Ontw1lckP.ltn;1ssa 
tTienwl!rl\'.ing nod,9 e,, mogeli1k kun 
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,on z11 11 wnelnrlê in hol ovorleg h.: be• 
pnlcn langs WDl1 o wegen clu voruun
rnnghoud,,(•: kunnen èn nio81f.m guan. 

Il moc:n dat dit contact rlringco<l no• 
dig is. Of rrnm dtll nu c/Jn stuurgroep 
no('[n,in wil )f can rngalmat19 ml)IO• 
lijk r.n ook bc•;tuotlijk overlog wil 1k in 
ht1t mirJdon lal<?n. I}. ben llet mat ha.ar 
oum., d,1l het punt niet uil hol ooo ver• 
lor0 n mag worden, 1ek~r niet wnnnoar 
'N•I de vcrgunn(ngcn wat strnkkor gann 
ru<1.ilc11 

Movtouw Cornelis!len (CDA): Ik wil 
·1oor alle duidolijkh,•td 1e{J9un. dut 1k 
bij net l.,ogin van ml1n lnto1v1.1ntie den) 
lntorlandelij~.,, 0<101.me heel nadrukk • 
li11 heb willen plaatsèn in het vurlcng• 
de van en In roldt1e tot do ontwiJ,k1 
f•ngssamMwe,king. Jk proef oon hchte 

A ,rLolino bii ria S1aa1ssocretaris.uJs1ij 
~ ol woord cont-ict mei do ontwikke• 

l1ngssarnonwerki119 noemt. W.inneor 
ar ~.inderen ovcrkornon uit welk •ánd 
dan ook, mc1Jn ik d;:lt hc,t belangrijk ls 

• 
d;'l t wij dit land ill'- oon concontcatlè• 
fcinc.J wllon gu.:in aanmerken voor onze 
011twikkt!lfng 1hulp. 

Wij mo..ittm un on Qc• Hl do"n opd,1t 
wij niet onr., t iJds kindo1 rm tut dài tand 
laton ov,ar\i:omon ,1n andor ûjds 111.1rder 
aan C1P ,,tuatio vu n cfat In nel nlots doon. 
On~(' ontw1kkolingshulp inoot orop g~ 
richt. lijn tltt adöptle"' er oen syrnp• 
toorn van dat wiJ dat J"n<J mal!r 11oe• 
t~11 gaan holpro 01,ctilt voorkomon 
,vordt dm kinderen uit dat lnn<1 noar 
Nedorlund ,ouçlon moote11 komen. 

St,1ats:.r,crat,H1s t,faa,s: Ut biln hol hele• 
-i,,,ol 0 1ins mE:t hutgoen 1n dNe mtar• 
11,ottc, ts ge-109d 

:::,._. heer Nijpols (VVO) Ik den!( nlt;l-08t 
:;,. M inister voor 011twilckolin9s11nrrien• 

. e,1:lng het ermee utms ,sf 

'::iTaatssecfèUtrls Hanrl>: Oaat kom ik nv 
l,1st op, H1:t enigu probh,em Is echter 
l JL Ontwikkelingssame11werl..in9 bu,. 

• 
.i,,.ilçle conc11ntraucllindon heeft die 
ang nlo1 a ltijd parallel lopon n,l't de 
a 1(lo1' waaruit do 've,g\lnninghou-

tlors' a~op11of-kindcrcn hafl'.'n. Wan• 
1tJc1 m'ln ?lch oók ~iJ'de adoptio rou 

h operkon to l d~ door Ontwlkkelinossll• 
rr ·nv-1:,Hking 'oeadop1cerde' landen, 
rou 01.nuurlljk het cdntoçt vOèl oemnlc 
, uhiker lîggên. lndonesîö. is zo'n vOQr• 
b ·old. 

Men kM do lîjnon dan vrij duidolij~ 
"men M,w r wat gobourL Qr? Êr kornel) 
• in rlt:rt: ,, uit londen dlo bepü»ld geen 
oncenti ,liie lanóan zijn. Omd<1t doar 

,1nrloron vanclaan worden fll'haald, 
1n1it ik niol do Min,1,1&1 v oor Ontwi~-
c ,ngss:lmPnw&rldng vrag,•n da, l,mo 

,1:. concont, ot1eland tu bcs"houwen Ik 

, ~-,te Commi%io voor 
1 .1st1tir_, 

ben het er wel m"e eens dat wij moe 
ten 10ekon n11nr contacten en moge• 
fii~-heden om na te gaan hoede si1u 
a11e is. Waarove r ik echte, aarwl, is 
een swurgroep fn hel leven te roepen 
d,o dew l:ltkf.:n volgt. 

Hel spiJt mij vresolijk om te 1eggen, 
maar degeMn die bemiddelen s prin• 
flün W(:I • en be•,;tje van de hok op <Jo 
1al< naar de verschillendo landén, Men 
hoeft gedurende een aant"f jaren mei 
oen bepaald lc1nd imcnsieve conrncten 
ovor htit, • nvoc1 en van bepaalde !..in
disrr n. Dan blijkt in dat lano-<10 situatie 
ViiS1 te lop!"n - net Interesseert nilj wel 
waatorn, maar d.it is geen kwe~t,e vun 
onLwi"kelingssamenwerking - en 
komt mun In eon ander land door bij• 
zondenl omstandigheden een ~anaal 
lOQtin. Ik moet wel toezeggen dat or 
vun on,e l'.ant controle on ,amen• 
spraak 111et ontwH,kelir,gsaamenwer
king moet zljn. Mi;it het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken is d1e samen
spraak natuwlljk veel întcMlévor. Dat 
er echter een stuurgroep moet komen 
om die zaJ.;ort te leiden, vind i~ te ver 
g.iin. lk heb dus dezc:lfd gedachte 111· 
leen roageor i;.. wat and1.:rs.. 

MavrouwCoror:lisscn (COA): 1~ heb 
hot ovur 6• n intardupar1ementale 
werf groop of t1H11.1rgroop. Het gaa, E:r 
mij om dé1t er vrij reoelmalig intensief 
contact is, opd<1t Ontwi~I elirigssamon• 
wurl;ing weet wut Jus titre doe1 on dat 
Justitie weet wal Suîtenlandse Zaken 
doot. 

Staatssecretaris Haan,: O«artoe ben ik 
graag borold 

Oe heor Nljpels vraagt om Olln on• 
derzo!'k 1en t,an,ron van de adoptie. 
M evrouw Haas heeh dat ook go· 
vm~ó. Ik wil ht1t onderzoek graa9 bo-
2iC-l'\, Ik heb al gc(egd d,H lr telf 
nieuwsgierig ben ton aaru,en van de 
mlslu!<kinoen. Het probleem is dat hel 
zo'll ~lcine oroop is. Wij tullon ,eker 
be.ei on op welke wijze ven onderzoek 
mogelijk is. Ik dticht dat iemancf rniJ ~ei 
dat mao op de Unive,siteit VcHl Utrechl 
al hlerm1.,e be.z,g is 

Cr ,s gevraagd of do ~Aden allemaal 
op dHeff c:J-1 manier liOl onde, teek 
Uo~n. Ik hoop dat ûJ de punten die de 
commlssio.Boeke heeft genoemd, ~o• 
veol mogelijk: gebruiken Het i& ook on• 
ze boööQJing d<1t dezowkenzovoeI 
mogelijk w order1 gesuuetureerd, 

De heer Nijpels IW0)-: Heoft u d"1 ook 
in do tiroula1re aan dil' Raden l,t-enbal)r 
qcmaak,t?, 

Staatssocreums Haars: Ja. 
Mevrouw Kans 2egt dat de l,rng• 
UJamst(I het tempo bepoalt tén aan• 
Lien van dil onderzoeken Dat 1s nicl 

A dopi10 en adoptio
voorbereiding 

juist. Op een bepaald moment•,-. ordt 
een grO"P 011der,:oek,)n wcogegeven 
Als 0811 Ra 1d , l,,nr 1s en do buur ra.iel 
nog n1E, 1 A'pt men el~A.H cr1 noem, 
onduric •'f(t n van etl (l8r over. Men la,n 
dus aldoor 'duwtJn'. Wij 11en namelijk 
well<Q onder.:odcn torugkomen •·•n 
weJko boschî'.,.i,.ingen terugkomen W,j 
kunnen dus 110n well.o Raad hó-t snolst 
workt, f:en R.i.id die lC langz.iarn 
wer"t, krijgt hulp van de buren om op 
die monier niet do trangst~ hel 'tempo 
van allo to laten bepJlen. 

Mevrouw !<orto 1egt dat er een trits 
uitspraken \/iln da Aaad van Swte is, 
waaruit blijkt da1 adopth1 ui~ 
VrecmdeH11~enboleid moet worèlen 
geR':i"'àT'èf'cn moet worelen toegevoegd 
aan ne:t Jeugdwolzijnsbel•ri<J. li111: wa
r"'n wiJ het al tang over eons ook vóór 
do Aaod van State hierover beuon, 

Mevrouw Wessel kan 1k loggen dot 
Vrccmdelingeruokon onder 0011nale 
omstandigheden zonuer controlo ver• 
blijf:;vcrgunningcn afgeeft. OIUo ge 
dm:~s srnr-ds l•w~os1 • dat hg· oo:.. 
vast in deze nota- dat het adopt1ebt1• 
IO~{Jk o_ndg.c._~r1:(•1lld : '.tn c¼..-
90,wit•w_d moot v ,Uen. Damvoo, rno'.H 
er wel eers1 e, -nv-vtluhj~:e ro9elin9 
lijn, Er WdS t:chter geen andere wotto• 
lijt·t: regeling dan de, ,•rbhjfsvergun• 
ning, Vaod,1ar dat dit do de•sel op do 
pot fs en niet mcef dtin Jat. De rfol<sel 
wordt èr ,1utoma1isch opgc,et Als du 
pot klaar Is. 

MC'vrouw Ha"s waagt vaart te ,euen 
achter h<1t ve19unnin9PnSt()fG"I In <-In 
w<stgeving Dourmei: b~in ik not hele
mc1,I c~ns 

Inderdaad moel mon voor ûchtig ?iin 
met strefsanctit?s. Het help, namelijk 
niets nog meer strafoanctie!. in de w e i 
te stoppen als er geen mensen zijn orn 
dez.e to conirotc,ren. Vand,Jar dat oo~ ik 
denk aan administratieve S.tncu.,-:, lO• 

als intrekking van de vergunning. 
plaatsing ondet de Raad voo, de Kl11• 
d1:rbeGchermi119 van hac kind bij 1fleoa• \ 
Ic zolldoeoer&. Hot blijft hierbij M hlN 
il) do eNsJc plaats gaan om hel pelançi 
van hol kind. 

Oe Koninlcli1ke Nederl&ntlse maat• 
schapPiJ tot bevordering von et,, Ge• 
neuskimst stoar niet toe dat een huis• 
élrts een medisch!\ verkl,1rinq afgeef t 
Dat bntekorit dat 11!1. e, P.en medische 
ve1!tlar1ng nodig ,s, f'en de,de J rti; dia 
vorklaring mo~t afgeven Het onder 
i:oek is meestal org voowcht ig l)e mn• 
dici zullen o ver het alg~meen w ol aan 
elkaar 111lorr'mlliu vr-agcn Alleen. df) 
de1do l'rlS moet nu e1..omai'!I de ver;,;l a 
ring a fgevon, oo~ al ne!?mt 11 i1 - .1ls il.. 
het goè<1 begrepen ti.:ib - meestal w el 
contiltt met de hulsa, ts op. 
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Haars 

Mi;vrouw Hads lieb ik .i l g ezegd dat 
wij t•nige so epelheid zvll1>n botrachten 
biJ de leeftijd v.in de oudt'rs Als te zi1 -
ner ti1d de ePn-ouder adoptie mogelijk 
1s - een gedachte die ook door me 
vrouw Kor te naar voren 1s gebrschi -
dan 1s deze probloma1iek zondet meer 
verdwenen 

Het lijkt m11 inderdaad de en,ge op
lossing als wiJ enige ruin) tc geven 
voor do voorl Ichtin9 van het particulier 
initiatief Ik heb niet gezegd dat wij die 
voorlichting Londe, ,neer zullen beta
len. 

De nieuwe motie vAn mevrouw 
Wossot kent geen leeftijdsgrens m eer 
Het schept de mogelijkheid dat twee 
kinderen u11 een oorspronkelijk gezin 
sa111an 1n een gezin terugkomen Daar
voor is 1n het alg1:1meen altijd al I ui 111tc 

3anwEw9 Dat hebb,:m wij altijd soopel 
bekeken 

M evrouw \Nossel heef1 nog even 
met m11 gediscussieerd over een voor• 
schritt uit de Adoptiewet dat een hu
well1k viir jaar moet bost aan Ik heb er 
op htH ogenbhk geen behoefte aan 
voorstellen te doen om die termijn van 
vijf jaar naar drie jaar terug te brengen. 

Mevrouw Cornelissen (CDA ): De 
Staatssecrernris heelt nog niet duide
lijk gezegd hoe zij nu denkt over de 
herziene motie van mevrouw W essel. 

Staatssecretaris Haars: Ik heb er geen 
bezwaar tegen. llc heb gelegd dat wij 
in deze zaken al soepel zijn. Het moet 
in ieder geval bekeken worden 

Mevrouw Cornelissen (CDA ), Zii had 
ue motie dus ook overboct,g ku nnen 
noemen, maar daa raen heeft zij geen 
behûefte? 

Staatssecretaris Haars: Dat kan ook, 
maar waarom zou ik dat doen? 

De boraadslaging w ordt gesloten. 

Sluiting 16.57 uur. 

Vaste Commissie voor 
J11stitie 

Adoptie en adoptie
voorbereiding 
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11 ê gälËt.-ád ó Pti e 
De opwinding_ di<" in het bij

:zonder in adoptickrin_rzen is 
ontstaan over de h andel en 
wan de l van de heer V eldkamp 
in hei Colombiaanse lepro 1,en
d orp Agua de Oio~ (artikel in 
d e Volks krant van 19 juni) 
komt mij belach elijk en over· 
bl)dig voor. Die opwinding iou 
wellicht kunnen w Qrden her· 
leid tot niets m eer dan ordi• 
nair leedvermaak óver de p ~ch 
van een onhandige bolleboos 
voor wie de mazen van de wet 
grot.er le ken dan 1e waren. 

Begrijp me goed: ik VTaag geen 
c: lcmcntit voor Vcldkarnp, l..aa:, djc 
m,tilr har d o_p nin gc,icht v~llen, 
D,rn weer hij weca eens dit mi,. 
bru1k m.ilcen nn je posiue met eeu,
w,g lonend is. Mo..ir in wcnn gaat 
het niet om Veldlcamp, 

Wal" is er 1ebturd? Vtldkamp 
tlé-dt in ee n ronlcu,ge bnef veneld 
h<>~ h oog hij ...,.,J 1~. O;aar.Joor a••m
poneerd en teveM vaJbur •oor de 
ttedachte dat je met enkele tlendui
iendcn guldens meer kuilt uitrich· 
u:n dan met nik ,, btc fr een. Colom~ 
bjaan~e oreanisatie hem hals over 
kop ien behoeve van t-tn ke~ajs een 
ldnd ~ o rgd . Geen van de veniste 
papieren wa~ In or de. 

Nóu en? Elk jaar Jcomen Q'P verge-
liJJcbare -wijze ~o•n, hondu:.d k indt
reo naar Nederland u it lodonesH!, 
Thàiland, Braz.llil, P!!ru, Ntp.al ell 
: olombia en. to.isschieo ,er&eet ik 

nog wel een paar landen. Iedereen 
ls daarvan op de hoogte~ \ll'eemde
lin&enpolitle, Ju.stiûe, douane, Ra• 
de11 •oor de KiRdcTb<tsc:ber-m.ing, 
adoptie-insteUin,en, noem maar op. 
S teh , lmatia wei1en htt departe
m·ent van Junitie er iets teaea té 
ondcrnëmên. - ~terlcu: é)e vera,:n
woordeliJlce ambieriar~n op Justitié 
geven opdracfu het op tijn beloop te 
laten . -

2,îj sidderen van ang~t voor de 
media die er wellicht een spektakel
stuk voor twee zieüiie ouder$ en een 
k in.dje uit een arm land u n -zouden 
k unnen m&lcen, Ze rien de k oppen 
al voor tkb: moedi~e ouden 1.ien 
toe hoe kindje uit hws 1t1haald 
w ordt. Angst voo r de opgefokte 
v.ollcsverontwaud igin,, dat en nitt_s 
a nders heeft enoe 1eleid dat niet 
keihard wordt ingecrepen om deze 
m in11cs1and te doen •e.rdwijncn . 

Het gaat {Liet om Veldlc•mp, al
thans niet om Veld.kamp alleen, Ie
dere Nederlander moet rich aan de. 
wet houden. Ie.de.re Nederlander 
met •dopt!eplannen m o er 2lcb der
halve een wachttijd van enkele ja
ren laten welcevallen waarna ten 
m.atscbappelijk werkster hem met 
a lle mogelijke impertinente vragen 
op zijn dak komt. Adoptie. la alleen 
dan ac.cepubel 1b het ccbeun met 
11,rote zor1vuld1&heid en inacbtne• 
aiina vu1 alle wettelijke b~■-lincen 
zowel hier al.s in het zendende land, 
Dat is ÎJ:1 bet beJanc van de betref
Cende kinderen en van de Ne.dcrlan• 
ders die 2-ich wel un de wet witnsen 
te h ouden. Het cut niet aan dat 

[Qfil 

VELDKAMP' 

somml.i:c n n scld en st,ru'5 voon1c• 
11c Neder l.anders als bullêlo2crs te 
teer gaan, 1llu ttrzijdc scbu1\'cnd 
w,n h e n in de we g ~taat. 

Veld!lcamp is u-gen d e lamp 1tt>lo
pcn e.n dat stemt mi j t ot innige 
ueugdc, hoewel hij met wordt un-
aepàkt . M:.u- Veldk:>mp is lan& d t1 Il 
enige ~iet. ~tblkam_j) f .!Il!J!J.11lega~e 
kotn!:!_•l!?~ __m~J- .tt!1 ~Q!..beddi.J 
kal~ wordcrt t~gu,9c:p.~ O_.,_;U..J119J:.t 
J ustitie doen ei, niemand....,o1.odeu. 
Al$ dat uit vrus voor complica!ies 
aict &ebeurt, aroeit de rechtsonge
lijkbeieid onder toe2iend óog van de 
overheid Adopt.ie-oudc.rs k unóN> 
dan b innenkort. de vr:iag, verwach
ten w-aar zij hun lclnd ver <ierd heb• 
~en en boeYecl i i j er voor nioc: ~te n 
dolde.en . 
ZWAAG Hans Walettkamp 
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Westduitse;justitie vraagt~ onflerzoek 

Nèdeiland-S bureau"slaat~1r 
munt;uit-handel1.~ in~r-bab1's 

Van een muer vtta1agevers 

AMSTERDAM/HAHBU'RG, maandq 
De Westduitae justitie beeft de Nederlandse 

autoriteiten gevraaad een onderzoek in te 
stellen IUl&r de actlvit.elten van een Neder
landa bUN4u, dat tecen fone bet&Unc bem.ld
del.lng verleent In een een bloeiende handel in 
adoptlebaby'a tuaaen o.a. een aantal Derde 
Wereldlanden en West-Duitsland. 

Sommige van deze baby'• lijden •an Mn tro
pische ziekte. Bij een aantal baby', 18 lepra ge- , 
constateerd. 

Due zaak lr:waxn un het' Ueba~•• Lnaevoerd. 
licht, nadal de We,tdul\&e Getoiereueerde West
gezondheldalnstanUes d11i tse ouders die een baby 
alarm hadden gHlagen, willen uo.nemen, wen
omdat met de babv'• oolc den zich d.l.t-ect tot de Ne
troplsche, bHmettellJke derlandk bemlddelura. 
ziekten de Bombrepu• Op eigen koslell moeten 
bliek worden blnnense- u dm naar het land waar 
bracht. ze een adopUeklndle nn• 

De adoptl•bab:v'• ko- daan wille11 balen. Met 
men o.m. uit Ceylon, In- hulp vAn NU lnheemae 
done.rll, JndJa, Columbia, medewerker kunnen Z1J 
Peru, Braz.lU! en CbJU • daar zelf een baby wtioe
Twee baby's uit India ar- ken. 
rlveerdo11 op do Ram bura- • 
se luchthaven met panty- Offlcleef 
f\ls. • • Ahorens de ~t,y•s bÎin 

Volgens scbatungen aebooneland moean. ,,...,_ 
%IJn dit Jaar tot d11.1Ven:e laten, moet een rechter 
al t.esen de dubend ádo1>- ter plulff ~est4en dat 

bet om ffn offlclêle adop
tie ,raat. 

' . 

De lcMten bedra,en, 
volaena Dll.ltae aulDt'ltel• 
ten In de deelstateo Hun• 
bllr&, Nf<leruksen, Bre
men en SlttswiJlt-Hol
ste!n,, tus.en de 12.000 e11 
17.000 mark. Er dJll 1eval-

' len bekend waarbij van 
een adoptie-paar 3.5.000 
mart werd aeVTaa(d. Het 
N~ru-l.aruh4 bemldde
liQ&sbunau vraact voor 
dó bemiddelln& 1 a~ per 
baby. 

De Nederlandse Stlcb• 
tll\8 voor InterlandeUJl<e 
Adoptie In Den Haag 2A1c\ 
1.11 een reactie dJt ben>ld
delinnbllH&U wel te ken
nen. be ~a,ren die, vol• 
1•na de We-tdulu• autori
teiten door het Nederland• 
M bllttau voor 'bemldde
Una worden l•VT-...d, 
Xlfn volgeru de atlcht!n( 
veel te hooe. 
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uiten rdk't11Jdte 

a 1euw1 ,., 

Hoe gaat het nu 
met Indonesië? 
Me, cl~ vraag begonnen vaak de vete 
telefOönties die de afdel1119 lndones1ê 
de afgelop~n m..ianden hcr!f-t gekregen. 
Ouideiijk was wel dat de procedures 
allem&,I V<'el trager verh(,pen dan in 
1980 en 1981 tot ann de stop in 
augustus van dat ja..irr 
Het leek ons goed om u nu een 20 
goed rn(>gelijk lieeld Ie geven van de 
huidige situ.:1tie hi>treflPnde intC'rlm 
delqke adoptie in lndone~ië. 
Lopende het jaar 1982 zijn 1.armir het 
Ministerie van Sociale Zdken te 
,ldkdr!a eE-:n ddllldl ri<.htlijnen uitse 
komen betreffend~ int~rlandcliikc 
adoptie>, Ie wetPn· 



- H,,t oprîchtPn 11,in €!en a.inUJl 
ad~pliebure.ius verd'-1rJd owr \lijf 
d'-..1rîkl.:n t)p hr•t •il;md J,N<I H .t 
Ijkt do bedoeling 1,• v:ijn dat et i11 
jcd •r d1s1ril<t ,\hl .Jdopticbu~u 
kornt. 

- D,~z, · ç1do_ptlel>\1reaus h 0.bbcn d·i 
aanb..1Vt?lir!,!? nodig ~4111 de gouv..?t• 
neur van hl:'! b<_,1,elf-Mdc distrikt 
~r <?l 1\ t~dop'11•bur,"'au gevestigd 
~M; word,10. 

- f.cn ,1doptkburr<1u m~ al •:x:11 de 
adoptk:.. dOi'n van l<ino<'l'Ctl ~OO• 
ren in ha;lr d1strik1. 

Achtergrond v~n dez.• richtlijun is 
"otgçw ons dnt de f11doncsisch13 
rc9.?ring niet ;,1lt>('n tn. :>r {Il\. •?P ~n 
konhol<!rnogelï,kheid v.;i! hebben Op 
h~ u.1111:c-il <,00µ11<>s, 1nllc1t ooi<. op de 
WIJ?.'' wa~rop ë\,.1~ af.9Pt1es óch 
voltr<'kkcn. 
hing<!.7.:(?n hf't ftIA b,>11 eff,,nd" inter• 
limddijkc t1domi~ attiid d" 01'1.!rh"ids• 
IJnw g,~volgd heen, dt1t wil 1.rsgcn 
w!!fkt mei organisall.;S g.: ,~O\!K•.!Urd 
door d.- lndof'lcr.ir,chc ov1,rhcid, tiin 
d<! 9.J1.i'llq(!n van d1n<1 n:lluwe. ri<:ht-
1 illen d1rt>kt vM löe()(issinu op ,1ff1• 
BIA kontakte.n. A 
Mrt 011me il) W(>cSt•Jat 1 ht>bb...:n ~ 
nieuwe Yi:$cl~ ven ,,,:gtMl'Jd( $\:WOf!f~O 
voor hát tiantnl adóptH•~ ;1!1,wcl voor 
de ~ndheid w.1arrn"c l!Pn <1doptié or> 
dit moment k.in worden scr.ealis,l d 
via het kontakr Pondok Pt!lansi. • 
141 er op r11!•"• ko1n\>1I, dat li,•I "''""' .il 
;iêoPtiu~ uit Pond6k Pd,,ngi ,1,inm,:r• 
b.:h,l- minder ,1.al zijn d,u\ fo vorige 
jarrm. W<11 is daar nu pH•cî~-, de 
oorzaak 1,.,10? 
o~ k1ndt?H'll die nonn<.1cl IJl Pondok 
Pelansi verzorgd wcrd1-n en \vo..trv~n 
<'M ê\al"ltöl voor mif!tlandd,;ke adoptie 
naar Nederland in aanmerkmg 
kwamen. ware!\ afkomstig uit alle 
dclr:m van Tndonel.ië. Pondok Pclangi 
moet bij ~ijn adoptieproccotlures 
tl(!bruik 1nakcn van dC' t1ssistenlia van 
Ynya-:an Suyab Jbu (YSI). O~e 
org"nl~at <> wordt in d,• wandr,t. 
gangen al genoemd at, het cni~ toe
J<omstige ::iclopUcbur<l~V \.'OOr Jakarta. 
Nu ons door YSI te kennen is 
~g,ivrn, dat in l'll'lVOlging V-<1n ÖQYèn• 
genoemde richllijnr>n t>en adoptie 
burt>au slechts adop1i<'proccdurcs 
m.'l.,S dor,n voor d1(! kind ren die in 
hM1r <:hiiikt , i,n g,-l:orcn, 1.,1I de 
funkh<> van Pv11c.lok Pel:-i, qi voor do 
twkomst rnoeten wo1d"n hNov ,. 
wo~en 
Voor(1I omdat, gezi,:n J.ct t~rug:ofX?n 
wn d ,• ',.ldopt1i;;.. uit Pontk-k i, .. fMgi 
door bov<>nSl?n~mdP. r(•cleo, de 
koste.n die moe>t,n word~n ops~· 
btacht v001 h<"t tn s1.1nd }1ouden Wln 
P'-!ndol< Pelan11 c.::n l ~ ?.Ware Iris; 
lcggm op kçt ·o!A. 
Ultet,h1rd zoll het BlA h,>t t..;n reerste 
o.-? treuri:n ;, h Po11dok Pe1Jt1$i (,ls 
lçmccrw<'lt1j11~1nstdhhq %OU moeten 
:-.luites,. 

Oi\aroin \~·orden op dit moment 
stappen g(•daM om de 1ora!e veraM• 
woordclijkhcid vooi Pondok Pelangi 
over 1~ d:agPn dein een fndori<.'"h,c:he 
sod,I, ir~tdhng. 
Voor wat b,1trctt Oc.:.t.J,11rn hl:!eft u 
misschi"11 veroorn('n dbt sinds ,ipril 
va11 dit jàa, dto r<?cht!xinkt.!1l in da: 
di,tr ikt !Je-en b-uit mlo, 1~~! odvpti~s 
meer ~ · 11 &,en l)c gouvem<'ur 
van 01.t d1~1,ikt he<>It <ll\OH,ns "en 
a<lop,i,•bur "'ll! <><lil ,e v,1)1.en~ , "n 
011dcc1.o,•k gel;N 1,nar ht'>I fllnktionc-
1c11 V-d!l all~ instc1nttes die zich lt>t QP 
hcclcn an dit disttikt me~ adoptie 
hebben ~zhgeh(luè,•n 
Result.,at v.:.11 dil ornk•,zock als!!lcd<? 
de k(11.sckwenûc.s ;,in 1)ns tot m1 ;oe 
niet bc~~nd 
011;:e konul.'<tpe:ooon in Sur;1bayil 
h,,.e( t eanvank,·lijk go,~dc hoop gehad 
dat uitsh11lse! en h<?rOJ){'rung van d,? 
buiten!mids~ mloptia 111 ju'i of 
augi.1s1us r•en fe11 20·1 i1)a, R,~<'!en 
Wilt),Qm ... Jij 10! or htd•n 11Qg g,,·n 
~11\lc•iding z1-9~n 1a h.-t v ,1 rml'Jd,,,1 
van dl .cé ?.aisk in de N ...:uwsbri::{ t fo, 
z't>I e1 t!Chl<'r op ,n lll<1ll1enl ll;)tlf uit 
<lat duiddi;khr.kl OVl"r d1: adopt'c!> ui, 
Oost Jav,t op korte termijn r1l---t tr..: 
verwachtP.11 is. 

KonsE?kwenlie van bovenstaande îs, 
<bt het Motal kinderen dat uil 
tndóntsil! h1 V'!~ehum val!., o,( Ja<>r 

a.mme>rkelijk kleiner 7..al :,îin dan 
g.:?(lJcht. 
Op -cl1t rnomen: zijn er nog een pa.1;
~'.e'n,: :~ootti~hm die notn1<.:al lop-.?n 
('5c>-m~r~ng, B.1ndurig. Su1n."lll <t c1, 
Ma,:elc1ng). 
f)aaiom 1A1111"n wij u advis.er1-'ll uw 
keuze t.a.v. h\!1 kind Vi:ln h1~rkoms, 
vt1n u~ kind ni<'t te b'"perken tot 
Jndo11c ii!; 
1 <'n;lo•rn wi!l<>n \t.tJ u nog lTll'<'..di'len 
cl,,t w: <>!!t's bl,jkl. ddt è-? 
lndon<.;,;ischc overh.:d md hun 
n'f'UWi' , feil! hln~n VO"Jl ~ l.J.sl d<~ ,niet• 
l.lnd,•!ijko ~dopti~s 10 1,,duc::,:rr.n en 
belr,;uwb.-ia1 fl'! m,,ken. 

5 

Alhoev:": wij b,•seffon d..1l liet Cp dh 
tnOl"\l',\t nie1 vl.'cl sod,u,s biedt. willen 
'""ij 1, 1<xh nr.-., onthoud,.m d1.11 de 
lndonl?SISCh.: amb.:lssade l'l D r 11,,as 
h,,at cls<'n t.a v. <1<dt.>pt"•,fo 1d<>1 voor 
l11d.on,-...,i.:;çh,., k'.ndPrl'n hcr lt btJgl'.?• 
steld: S"z·ns,1ootfe en ,c;arncowdi ns 
(i:làoptJcrt<iooeren en/of bblog.isch 
--·s..:n kind, ren) b nie1 m('ï' t ..,.un 
dir<>kt t,,•bng VOO} IPsalt,('rif'I~ \/:lil 

papi,i" n Voorkeur Q,\3 t 1.:~ht,, r uit 
1'\<1M o,vre:w, n-,t k1ndQtlo1~ ,·cht• 
p3ren. 

\,. hJ\iP.n dn volgl'ndP. voorwa..'\rd,,n 
van kn,cht: 
- oud,•rs mo~ten Gdmen reizen 
- g.aen adopticlki.'\dcrco vw1 een 

;.\11d<-fC n.>Cion,,liteit in h.tl 9-,~in, • 
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w lJ Il Y'Ol 6~nce --- l!!.~én "':'à) .-::_ .l ~.n ..,/t-:< Zn,1. ~'tl.i! ·n t•!r ?"- ELJ;l!I . .• ~ 
v at? :,u .i ;;e.ola.."lû:;e p :e!.'g.<i,l..it'!!~t! .i.n a.doptief-r;Pz.i.n:;.en . Eiet i ~! ~. dat 
de inetAl!ing op d~~• liJs~ v oor~omt , h o~d = n iet i n , d~! h~t m~nJ 
sterl~ !ns:1a t voor de verkz~amh~J~n en ha t opt r edP~ ~nn die i~
steUi':!g . 
De li Jst i s alleen voor1i,s,n van een. r ood s tt1r.irel als ori&ins:el t:e 
beschcu•,1en . 

'I'he followi':"lg o r 5a..n.i ·· i\ t:Lons pe-rfor::i act i•_,.; ties conoéro.i.ng thl! plnc~m"nt o f f orej êl 
adof)t va-chil dr~n in f o.:n.il i ea of p r ospectJve adopti. ve .;nn: -:n t t:.>. T:1.) fac t, tent .;in 
o.:-gï.niz~tion 1ppe.:lr.o on th io l i n-: , doó.J ~ i.r:::ply that t b •" mini.st.ry of J\.lS t i e o 
g-itA.rnntie9 thio 1-'orkin~-:::iecho<i oJ' su_ch an orgarL2a.tion . 
'l'h~ list cài'l only pro ·tlded •.;i t h :,\ :r"'<l stamp bl'>t'n cons:àr-r~1~ as or i g i n:\) . 

l . W~rP.ldk jndere~/ ~u~ea~ 
ln ti:'lx l a.ndel ijk.o Ad.opt te 

~j 2 
'l . SU..c: ~t ng 

B~tn s~ jàhtez-a 

) . Stichting Mul la 

4 .- S tieht i ng Kind en Toe~ 
komst 

5. Stl c ht1ng ~e latJ 

6 . Stiohti.og Immanuel 
t·' ' 

l ?. . SÎ':;i.chiing 
'l'eman Anak-Anak 

-u1ten rë1kv:ijdte 

Nes 82 
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020 
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- ?.2~ J6Z 
223250 

KorPa - l nà1:'\ 
Colombia _ 
Div . la.nden 

Inl.to11es.iü 

10 ? 

lndones1~ 

I:ldone.sië
Sri La."tka. 

Tnuonesiï.: 

Indonesi!! 

lndcnasië 

1) 

1) 

1} 

1 ) 

1 ) 

1 ) Dc z~ installïnge:1,, d1e u H ûuitend i; • .a . v . k i:1èeren uit l ndon~sië" bemièd?,l,~n , zi ,}n 
s tnd s ok tober l 9B 3 in hun we-rkza.amh~den bel e wer d a.le gevol g ira.n maa t r ege len von de-
Indçmesische r~.gering. 



Inll• idc r \''PRO : 

• 
St aacsscc r . 

' · 1 . v r aag: 

Staat sS l~C L 

•• v r aag: 

St aacssec r . : 

. 1 . vraag : 

Staat.ssec: r .: 

V\/ere!dkinc.ieren 

Vr aaggesprek met stn'.ltSSt'cr c-atris mevr ouw rnr . V.~ .M. Korte-van Hemel. 
d . d. 2 september 1985 . VPllO . 

De politiak ve r dnLwoordeliji<c st:aat:siH~t·retaris mevrouw Kon~-v..1n Homol', 
an t woordd~ o~er de le~itijd5grrns ddl 40 j1, r haar wel r~dclijk lijkt 
011 dal ,c gt:L'tt '.lanlc:idi.n:· ziet 0!1l dit- grens tt.' l.iLi:n v,ffvaUe:n . 
Het tweede voorbee l d heeft betrekking op de lanrc wachttijden , volgens 
..i~ sta.1rssccretaris zijn die ,11 vc,·l mi nd..:r gcwl1t::den, ook door t>t.:n 
vermind,~t"ing in ,1<1nvr,~gcn ; en ,.•en wnchtt ijd van I il 2 j.i,.r lijkt 
ililar wel r edelijk . ~!eni;cn moeten de tijd krijgen om hun ven:oek nog 
c<'ns in cver wcgJn g te rHH:'ten . 
!>a t vooral h.mclhav ing van de huidige sicu.:icie hè t. d,--vi es i s van do. 
i:; t :iotssocrct:tri..s b<.i!l.:is:: met ndopt iezakcn , d«t kunt u horê1\ tri d<> \'Ol
gend~ gesp r ekken d j e wij m<' l haar vo..:rdc,n . 
Om te bcqinncn ~nat he t OV<' t' de cunt r ::ilisolÎepl:rnnen i nzakt, ado\}t:it•, 
van een v r oegere staatssecr etaris , mevr ou~ Haa r s . 

Het dcpar tcmcn L van Justitie is noo i L er op ui t g<!wecst om een mono
po lieposiLie voor ~f n van de bemiddelrnde organisJ t i as r~ bewerkstel 
l i gen . 

Toch i s e r ind~nijd l'en subsidie v~rlll(.!1tt aan lltt BTA mee een duide
l i jke -0pdr ~1c.:ht . naar mijn id;.,:P , om te c:cnt r a l iser,•n . Waa r om is d ie 
s ub$ i d ic s topg~z<.> t . 
Omdat het fHA er ni e t 1n is g<.>slaagd , omdat dat nie t, in de prak t ijk 
l i.cp hc.c gewoon and(' r s . E11 ik d ,mk dat da l Den he l e gezonde opva t t i ng 
is , zc l fs v,in d..; overh('id , <lnt ttls e r nie t tol scnnd komt wa:. men soms 
i n bep~1alde optimis t it:chc ver...-achtingl'n denke dat zsl gebeu r en, a l s 
h e t. niet komt , nou d,in n1o~t je j~ bak1ms verzetten en dan mof.!t je he t 
op een and~~ r l" mdn icr doen . I k denk 1,.-at e r nu gebeurt , dat dat hee l 
gLH:d is . 
na t slu i.L ik nie t uit hoor , d,1t wol ~r nu gcbeun hee l goed i s , maa r 
he t mi11 i ~tc.·C'ic heèft er LO 11 l1ok ni\!L$ <1JL1 gedaan om ht'C wi:l i n b.1n e n 
te leiden . 

Ne~ , de vrn.ig i ~ 11 :itu\1rli jk oE het mini .s ceric. d a l 1noc~ L doen . I k denk 
bcc niec . Tk denk n iet dat de betrokkenheid van de ove rhe i d bij die 
bu i tenland-adopt i e zo moest z i j n dac da t mee r naar he t ministerie t oe 
wen! ge t.rokkcn . Jk dellk d:lt het heel goed is da t daac de par-t iculie re 
or g.:rni sa ti es ze l f ook 7.ovec l mogelijk die lij n en n aa r hc c: buiLc n l and 
onde rho uden e n dat he t ministe rie a ll et:n die taken vervult. , e n daa r op 
Loc z i <.: t , di. (• d,,.1rvoo r noo<lzake li jk z.ijn . Dso den k i k dus a an zo ' n 
begi nse l - t oestell'mi n g en wat daa rmee same nhan g t . 

Dus die 1,1en s voo r CQ ntral i snt: i e 1.s gewoon i e t s van uw voo r gangste r , 
n iet zo zee r van u . 

I n die tijd , in do 70-c r , e ind 70-e r begin 80- c r jare n , t oen was e r 
we r kcl i.j k e~m h oos voor de bui t enlandsc a.döpties e n t oen warQn de ve r
wacht i ngen ook eno r m hoog ges pan n~n dtlt he t 3. l smaar h ogo r e n g r o te. r e 
a an talle n zou komen, er i s n u een zeke r s t abi lis atie opget r eden, ik 
denk da t dnc ee n goede zaak is . 



Mw . 1. vr,lag: 

.. 2 -

U heL•(t ook VLrdl-r geen pldnneo om die .::vencuecl zoude11 kunnen lt'idcn 
tol c-:n vi,r·Ji·rgH:tnde centralisatie v.:tn uw bemiddeling. 

Staatssecr. Nee d.:wr heb ik g,.;en enkele behoefte ,l/ln. Ik denk dat. het goed is dat 
zoiets zi.ch ... . zoiets komt op , d.:n\ kijkt men of dat bek lij fc e n nou 
op een geg~v~n ruooiènt karnt er iets tol sumd wat de tijd kan doorsuian; 
dat vindt ik prima . 

VPR0- i nl,,ider: Of hij dat oök prima vindt zoals dat nu verloopt , dat vrot>gen we aan 
de h~er \;nlcnk,tmp, bestuur slid van dl? adoptieveren i ging t.;erelrlkindcrcn 
en ,lUteur v-in talloze publikat i.es ove1· ac!optic. van bui t enL:indse kinde r e n . 

hr . 

• 
Walenkarup. lk vind he t ~en wantoestand als er vanuit Nederland 19, ik denk op het 

ogenblik 19 m.-iar je hoort steeds WCL'r nicuwt: geluidjes , maar 19 bemid
delende instanties <le Derde Wereld afgrazen, op zoek naar kinderen. Dat 
vind ik een wantoestand . En dat kan Ln de Derde Wereld allcën lllll!H een 
zeer slech l c indruk maken . Dat maakt ook een slechte indruk , want 
lndonesi~ hcc(c zij n grenzen gcsloLen . 

Mw . 1. vraag 

hr.Walenkarnp 

Mw . 1 vraag 

hr . Walcnkamp 

M,;..• . 1. vraag : 

- r . Walenkamp 

Mw . 1 vraag : 

h r. \falenkaw> 

VPRO- in leider : 

Mw . l . v r aag: 

Staatsscc r . 

Jlll.i. 1 , vr aag; 

Staatssecr . 

Daarom? 

Onder andere dadrnm. Vandaar dat wij al jaren pleiten voor een zeker 
~an banden leggen van het aantal adopL i ebemiddclingsins t èl lingen en 
een dwingen om die mensen samen te laten werken zodat ze bijvoorbi."'eld 
niet in cll(.,.iars kont~kten gaan binnendringen ; dat kan alleen maar 
slecht zijn voor de l ~mden van hc:rkorost . Die moeten een hele rare in
druk krijgen als ~r dan meneer x <"P de scoep srna t en dan meneer adie 
weer / 20 ,- meer biedt en op een gegeven ogenbl i k kan dat , möct dat 
we I l<' idèn cot het i nC' l kanr k lappcm v.:in inter lande 1 i.j kc ad op t i.c, en ... 

Kunnen Ida en ik mor~en gaan lwmid<lelcn? 

Als u een kont3kt heeft, dan kunt u morgen g~an bemiddelen . 

t.Jant wat maakL een bcmiddeli.ng::.burca11, kontnkten cocvalli.g in t•en 
Derde Wereld land? 

Een toevallig kantakt , een cance die in een klooste r werkt, een tante 
die een kintlcrLehu i.s kent, een vroedvrouw of iets deq;elLjks , dat maakt 
u morgen tot bemiddelaar . Er wor dt geen enkele c i.s gestal d . Ub it 
het ministerie và n Just il ie op, u zegt ik heb een kon.takt . He t ministe
rie van Justitie zegt mevrouw denkt u e ra:m , openheid van f in:mciën en 
allemaal nètjès we.r ken_, nou dat i s prima . 

Dus ik mag er geen cent aan ve rdienen . 

Je mag e r ge◊n cent ii,1n V(>rdicnen . 

Eisen voor bemidde lingsbureau ' s . 

Dus het he le plan voor een vergunningenstelsel dat is van de baan . 

Nee , er zal wel iets van een vergunningenstelsel moeten blijven bestaan . 
-;;:::,c:.._ 

Maar als ik het goed begrijp is dac er nu niet . 

Nee , manr ~e zi.jn er wel hardop over aan het denken wat we daarvoor 
moeten doeo . J k denk ook niet dat het goed 1s dat zo iedereen maar 
inzage kan krijgen in alte dossiers en alle vragen di.e er zijn. 
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vr:1,1g : M.t.lr h.i r d ,wèr d,:tk,•n ,m Jic n ot.1 v:m m,J . 11,1:ir~ 1.7.lS dun in 1980 , 

Suw t.sspc. r. 

Mw . 1 v r: :ia g 

Sttwtssecr . 

<'.\Ve r he l vtrt~un11ingcnst.:E'l!;~l ; de roep e r om v:111 nl l c kanLC··n wa,; 

al 1 m ~(• r , . . . . . Jn t i •· 1 .'ln g l, i'-, 

f\,1 t i:. L~ng , l't is ûnk ........ . . . 
Al::; l' i n ,k bt•gr otinf~ v~m l 'l85 die dus vcrledeu janr op Prinsj._,c;dag is 
ingediend , da~rin s t onJ d.1t ~r u •n wctsl>ntwerp opOL!min n bui t. cn lnnd <;p 
pleegkinderen zou wordE'n ingc<licn<l, dil p;;irtlementaire jaP.r ; ik bC'n 
d:'l..'l r t\P hd (H't• nb lik 1,11..•,•r 1,~•(' l h:1r<i mC!e bezig. r k zou ~.,:ggcn ,11 s u nou 
bij d t! beg r ot ing die (lp l7 sepce>mbu· even kijkr w.ir c,r Ovl.'r <lt.' buit.c~olondsc. 
adoptit.: !,Laat, dan k11m ll v.i.cn hoc i k met dat wetsontwe rp l>c:zig ben . 

Kunl ll nu 1:cn sc-haLting g<'vcn hoc• lang ht.t gaat (lllr,in voordat .., r e:c-n 
vergunningenst~lscl komt: . 

Dat zal er na tuurlijk ook v:i.n af:hanp.er , van 
unLwcrp Sla:tL en hoc de Twet.:dL• Kar.1..: r L'n ~:c r s t~ 
zal g~an behandelen. 

w.it er in liet wets
Kalll\.: r d1t ,..,cLsouu.1erp 

U kunL dat Zl..'lf niet, d,HH kunt 11 .:cli verder nid:s over zeggen . - · 1. vraug 

Staatssecr . Nee 

:-tw. 1 v r :i.ag : 

St a.itsscc r. Ik m0t·t r.cggi;-n <lat dl,= behoefte , die llectL harû gek1onken, w,aar op het 
ogenbl1.k , ook in ovedcgsuuJL\e:; , komt daar e igenlijk n.:1uwc}jjk~ . . . ; 
men wcc.:t dot a.i.n het we t sontwerp gewerkt wordt en die roep hoor ik op 
het ogenblik niet . 

Mw • .! . vr.1ag: 

St,w t ssecr . 

• Mw . 2 vraag : 

Staat.ssecre . 

Mw . 2 vraag : 

U denke ni e t d~it e r n11 een soort chaos is v.:in kana l en e n burcnu ' s e n 
bij wie mo~t ik Le cecht vn 

Dnt ~hmk ik niet. Ik d e nk ,1is j e ;ils echtpaar denke. over een b11iLcnlandse 
adopti.e , <lat j e dn o zei( je ga:.i.t :informe r en , wat je moet doen , dat je 
toch al snel bij hct z i.j êl'll r aad voor do kinder bè $Chc rm.in g o f bij N'n 

ad vokaat of bij iemand aankomt e n dat er deskundige inform;:).tic genoeg 
te krij gen i s hoe t:;n op wC>lke wijze je stappen op diE": 1.1eg kunt gaan zett en 

Na:i.r er i s nog a ltijd volstrekte onzeker heid van mensen waa r ze nu eigen
lijk aan moeten kloppen . Sommige mensen zeggen B1A , andere menst!n zeggen 
JJA._'-WD, cleçd~•n \ ze ggen wee r een ande r e organis.:itic en de Lijden ve r 
schillen nogal bij he c BlA duurt het soms 2 j a ar, soms ~ jaar , bij de BANOD 
duui;,: het soms 6 jaar, soms 3 jaar , en mensen kunne n ook swi te hen van 
wachtlijsten . Er zi.jn ec.n aantal aanwij.sba.re , e n vind jk zelf , chao t ische 
e l emen ten aan het geheel . 
Maar de vraag is of di e chaotische e lcmcinten sanlenhangen mee (k organ i.-
sat:ie hier in Nederland , dan ,~el met de mogelijkheden die e r zi.jn om 
kinderen te krijgen . Een choos i s -:.in overgrote gcvalle n,nit;!t a f kom-
s ti.g van d~l men ,._-eet waa r m<m hier aan Loc is m~ar uit de onz e k c cheid 
wanneer zal het ons gelukken o:n een kindje te krijgen . 

Van de ande re kant hoor je mensen die daar bemiddelen e n d ié daar op die 
landen r eizen , juis t zeggen ,omdat het: in Nedo r land vaak ncn chaos 
was, dan komt di'. e o r ganisatie, dan di.e ot'ganisatj<.!, onderlinge konkurrent i e 
lT'.aakt he t gas tland , het buitenland on~ek.(.!r , van w.:it i s dat voo r rotzooi 
daar, dat dat een reden kan zijn om de grenzen t e sluit.en . Of daL kanaal 
af te sluir.en , dus dan blijf je in een cirkel. 
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Sut1tssecr. lk bt!rt niel op dl' hoogtci d ,1L N.,,.d0rLmd voor bepaald~ landen geslot:c.n 
LS tcrvij 1 3ndcre landen daar nog \le 1 k inder,'n uit zt>uden mogen kri j e0n. 
Ik V<'rba.H, me d:1t u t!Îgenlijk 1.:f'n pleidooi houdt voor een ccntroÜscrend 
beleid v:m de ovC:r!Jei.c\ op dit punt . terwijl ik et' d\lidPlijk voor he n 
d:.;1t parLîcuJiere orgm-1.is.aties mcl hun ,·igo?n kanillcn en cigun mogelijkheden 
eu in go~d sam1::nwerk i.ngsvcrband nuit elkaar proberen deze z.wk Le klusstin 
en niet overal de overheid maar- waut dan krij& je onmidd('llijk weer 
cl'-' roep hc.•t is zo l>ure:wcrnt isch , het is zo dit het is zo dat , en nou 
is er dus een behiidsterreiri w~ar nou de overh('id probeert alleen de nood
zak<d ijkc m:1rr,inalè V()on1aarden te s td Jen, en don komt er van uw ka11t 
de r.oep van houdt ~üsjcblie[t nlles m.:i3r in uw hand . lk ben d.1ar wat ver
baasd over . 

\
1 l'RO-i11lcidt~r : J.:rn die een erv.lring heeft van 6J jJar m•'t div,•rsc bf.!middch·n<l~ inst,mties 

reageert op de sta:1tssecrecarir. . 

Nou ik dcol> d·tt <ic scaotssect'at:ads dan IH:ei erg wcrn1g van d~ pnlkt i jk 
van alle d,1g in hec. ndopticr,..•c.:en op de hvogLC' is, ,;..,anl ja, kijk ik vind 
dat du5 in dit gevnl beide verenigingen wnarbij w~ aangesloten zijn, 
nogal in ~~brokc zijn g~hlcven , ten J<lnzicu van onu duu ook , ten aanzien 
vnn dl! VP.rwachtit1gen die in heL tehuis oi bij kinderen worden gelegd , 
dot i~ heus niet alli en onze l•.rvaring, maar dat zijn er:-vat:iogen van vo<'1 
meer ouders die m;.t hc1.dc vc-t'eni.gingèn Le rr.iikcn hebben . en de ~arr-~nwerk.ing 
tussl•r. dit! bcidll Vl't"cniging,,n di.c h<'cft e:igenl1.jk nauwelijks bestaan en 
iB op <!l.'.'n gcgcv,m mo:ne11t ui c:ge lopen op rui ic. nu~ w,1.ar ze détt '>OOrt dingen 
vanda.:m h:ci.a.Lt dàt \,eet ik ni(:t . Kijk , ~ls zij zou .-eggen van vanzelf wordt 
:1dopde wel een :1flot)Ct1de za.tk 'l.'nnt er zijn steeds minder landón geneigd 
on, hun k i.nder,·n Lil' lnt~n g:ian, ,:,n e>r z.i jn stC:·<.!<lS minde-r oud.irs dit• het: 
11oe op kunnen brengen om de zovNil tijd en ge-id in te steken., d:in zeg ik 
j.:l d.ll i ~ l'.'<'al i 'il i sdi,>r, ik bedot! 1 dat :.:ou ook een bc>tcrl' r~dcn :r.i jn om 
<'r niks mCè!r nnn tè doc:i d:in tè zeggen ,•.:in, ja l1<•t loopt wC>l goed zè> ; 
wat1t hH loopt dus hclc:naal niet go~d . 

VPRü-inldrlt·r : .l\lii het niet 1.0 goed looµL :w,lls .Jnn zege, rno1H er dan niet wat.: P>ebc•1,.rr.en . 
rnevi:-ouw Kor::te v.llem~l. 

Stantssccr. Kijk, er is een tijd· geweest dat de organisaties elkaar een. beetje met de 
nek aankeken. 1.:n l:-r erg veel, deuk i.k, ik m.:1g w<.1l zegben h3aL t.!tl nijd 
lussen was en zeker tussen <le srotèn ~11 de klc i.ntjes en dat z;e het licht 
ni.et in elkaars ()gen gunden e n dan was men ook niet altijd :Î.n zij 11. uit
lotingen ov~r de andere organisatie even vriendelijk enz. \fat ik konsta
tcer, en .ik heb Vfrschi.l lc.ndc keren alle organisnties · cegelijkcrtijd 
Qm de t.:i.fol gehad , dat er can grote wijze van samenwerking en >czamen-
1,i.jk de scho1.1ders onder problemen zct:ten <;! O do.t dat: du1.dc tJk c-en winst 
:is in d•? afgelopi:m jaren w;;t ·tot stand geb racht;. is, dus ik heb daai; alle 
vertrouwen in dat dnt ~llc.mg,:il best goed gaat . 

Vetc?l vcrtruuwen 

staatssccr. Ja, ik heb op drie punt op hec ogenhii.k volstrekt ~een reden om t.a.v. 
de bcmid<lcli.ng eu de orga:, i stics v,\lt de bemiddeling, daar me e r g 
kritisch over uil te La.ten . of me da..1r gn1te zo:i:gen over te. maken . 
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Mw.2 v-r,1.1g : l' benl , krijg ik <ll! indruk, n~dl'lijk tevrPdl't1 over de gang van zaken 
van de :ifgc-lopt•n jar<:n . Er zijn. minder probloira2n, lwt heeft zich gc-
5tabi liscerd. fü,t g<!.kkc is d.1L i.k nor,.:11 wat g1.?luiden heb g1.:hoord , 
dal wij nor.al wat gelui den hebben gehoord di '-' min o( meer lwL tegen
deel , toch ongerust zijn . Ik bedoel men ziL uchL te spri ng~n om 
\fat 1,1etsvoorsLel, om nl<.!et duidelijkheid over wat e1· geregeld moet 
worden, het i s Loch bij de o r ganiS<llies zelf dal ik wat mindrr 
vertrouwen bl!:-p,1ur da'l b0t. i11 de coekvmst 1l lemac1l gladj1.'S zal verlopen . 

st.1atssccr . liet zal natuurlijk nooit hclew.aa1 fl,1<lju; kunn1.,nver.lopen . H.. denk wel dat een 
groot aantal problemen van de a fgelopen jaren, dat die achter de rug zijn . 
En o.a . qoor heL terugdringen van d(' lange wachttijden, is dus eigen-
lijk toch al een aanzien] ijke vcrbtltering voor de betrokken adupcie f
ouders tot scand~C'komen . 

VPRO-inleider : AJn de sca~tsscrreteris stelden wij nok de vraJg of zij nog plnnnen 
h:id om illegale adopties te bestrijden . 

• Hw. r vrM.1.g. Nu is er indertijd, nicc zo Lang gcl1?den , een liic.gebrci.d politieo11derzoek 
geda.:in naar i 11 cg,1le adoptie . Bunc 11 van plan daar nog iets aan re doen . 
:-ll!nsen rn.:iken zich zorgen over het kindertjeskop~n in het buitenland enz . 

( 

Op dit moment ben ik niet van plan om daar wat aan ce doen. Het i s zo dat 
jé dan als je konstatccn dat er zo ' n illegale binnenkom~ gekomen i.s, 
dnt opliet mi f! emorncnc di~ ouders er toch mee te voorschijn moelen komen 
met 7.0 'n kindje- l.'!n d~1t huc dan v.:1ok • j uisc orcdat het gaat om h..;t be lang 
VJn het ki.nd , en je dat kind coch mnur niet LCrug kunt lat e n ga~n , dat 
i k het <l:'ln b~trcur d;.it het zo gaat , 111<.u1 r dat het dAn uiteinde.lijk in he t 
belang v.1n hel kind , toch w<.:l t:ot cPn lagalC' :u.loptü.: z,11 kunnen r,~irakcn . 

M\..t. l vraag {Jat i.s •~r dan e:ig,mlijk aan te doen, .:i:rn het v<.:rschi.jnscl il]êg:.11<2 adoptie 

iHaatsi;ecr . Ik denk dat d:rnr ui er- ?.ovoel aan te doen 1s. 

V!?R(l-inle id c r:I s er dan wel iets te dN'n :un de hoge kostt>n van ~doptie . 

H,,,.. 2 .vraag : Adoptie van een buitcnl .inds kind .is duur . Dat kunnen we geloof ik gPrust 
stellen . Het varieert: al vun il S .000 tot. / 20 . 000 . Alleen maar \.;egge legd 
voor de welgestelden. D~t i s ook een konstatcring . Nu b~stonden er plannen 
om ook he t gczinsonder:zo~k door de rn(;nscn zel [ te Laten \>etalcn, nog eens 
il 100,- . Is dat rede lijk? -

\ 

Staa.tssecr . Over het a lgcmt:en is de overheid er op uiL om di.cnstcn die door de ovcrhei d 
worden verrich t, ten behoeve van onderzoeken van mensen, om die te laten 
bc talfill. Ik zou h e t natullrlijk liev(! r niet hebben , maar ook op andt? re 
tc.rreinen moeten mensen vaak betalen voor dingen , de diensten die men krijgt 
van de ove rheid . 

M..., . 2 vraag : Nu hebben we de techniek ontdekt via een donor om toch nog een kindje te 
kunnen krijgen , dat is duur , dat is een hele du r e handeling ; misschien 
in het ziekenfondspakket en nou di e kindertj es die zijn er al en die wil 
ik uit de derde wereld halen en dat kost dan /20 . 000 , - en daar i s geen 
mogelijkheid voor. Is het dar1 nier mogel i jk om iets te bed~nken wnarop 
dat redelijker zou kunnen zijn. 

Staatssecr . Die koscen die betaald moeten worden, ik meen dal een aantal kosten fiscaal: 
aftr ekbaar is , ik denk m.et da t het gemakke tij k is om iets te• bedenken . 
Nogmaals , alles waç te maken heeft met een voorcschrijdendc medische moge
lijkheden t.n .v . het krij gen van kinde ren , heLzelfde geld met medische 
mogelijkheden t . a . v . han:opcrad.cs, hartoperaties in Amerika enz , ja dat 
i s het hele nndcr.:! en dat maakc hcc nat uurl ijk voor de mensen ook heel 
ingewikkeld, woarom die wel en dat niet, maar dat is dan gebaseerd op het: 



• 

- 6 -

,erv.:ilg St:1:1tssecr. hele ve r u•kc ri.11gssystet' m t . a . •, . \'>'lZe ros.,dische zor g en het niet 
Janwezig zijn v,1n een ven:ekering op di L terrein . 

Scaatsst?cr . 

Mw . 2 vrang 

Staa t.ssecr. 

Mw. 2 vraag 

Staatssecr . 

Mw. 2 . vraag 

Sta,itssecr . 

vra:ig 

Staatssecr . 

Mw.2 vraag 

:-laar scoort h<:t u niet , di.lt: al leen nJaat mensen ~t veel geld k inderen 
kunnen c1doptcrcu. 

Ik kan geen andt'r systeem bedcnk◊n diln dat mensen d.:1n :.-:elf moe.ten betalen 
voo r de kosten . Gelukkig blijkt ook vaak dat mensen die het graag willen 
dat die op enigerlei wijze toch in s taat zijn om deze kosten t e betalen . 
0 ( het mij stoort , ja natuurlijk wil je altijd dat iedereen ~lLijd alles 
kan, maar jk zie geen andere mogelijkheden. 

U viudt het ook niet wense lijk d,lt ;,o 'n mogeli jkheid b.:.idochl wo rdt? 

Ik denk als daar een mogel ijkheid zou :lijn, d:10 denk ik dat di.c al lang 
bedacht zou zijn, w.:1nt adopti.e i s al 10 jaar en ik heb nog nooit een goed 
ui.tvoerbaa r plan gezi.èn en zelf ook nog nieL kunnen bedenken dat dit op 
een andere wijze geregeld zou kunnen worden. 

Maar de vraag die ons steeds gesteld wordt v..in wat is er ·nu veranderd 
vanaf 1979 in het beleid , dat is no g niks hi. 

( ½ ~· .. -u,,..J: ~u, i.tt.) . . . 
l!:Vl'n nndcnkl.!n , ..... · l!ct LS hél:'.l dtndt>l LJ i,,. dat dl' tt.?nnijnen voor d(! p,e:1,ins-
ondt.?rzockcn a.mm\.• r kelijk ?,ijn bekort, 

omdat de a .rnvragcn ook mi nder zijn geworden hè . 

de a;invrage n zijn minder ge\..·ordcn. lk denk dnt de aanvragen mi ndt:r zijn 
geworden om meerdct:e redenen, onder andere de economische rl" cessie zal 
daaraan hebb~n bijgedragen ; e t: is - u zegt he t bele id verande rt' - 1,et ee r stl 
o ntwerp vöo r het wetsontwerp opnnme buitenlandse pleegkinderen, 
toen was dat een heel, noch door die cenlralc organisatie had een hele 
zware opgetui.gde organisat i e , ik denk dat dal terecht is dat het door te 
lui s t e ren naar de o tganisatié , door t o luisteren naar de r "wd VtlOrhet J e ugdbcl 
dat dat niet de goede weg is , <lus in die zin denk ik dat er ook een reali
teitszin is gegroeid bij daLgcne wat j e als wetgever kunt en moet doen 
op dit terrein . 

maar er j s dus nog niets veranderu, want alles ging vanzelf. Ik bedoel 
er kwam een stabiliceit , e r kwamen minder aanvragen, waardoor de wacht
tijd i ets korter werd ; en u konkludecrt dat e r i s een stabiliteit , en we 
hoeven niet zoveel t e doen . 

De. vrnag i.8 ook altijd of Je als overheid ook altijd till i>S moe t doen hè. 

nee dat vraag ik nie t . Alles i s te veel . 

Staátssecr . Er zijn toen wel eens op een gegeven moment ook p r oblemen g~we~st ; u sp rak 

Mw . 1. vraag 

straks over i ll egale adopti~s , dan is er ineens de vraag moet je 
dat allemaal weer proberen dat in een wet vast te gaan leggen , nou dat is 
d.::m de ee rste opwelling - je moet d;:it gaan verbied,rn, je moet dàt pro
beren dat met de wet. in de hand te voorkomen , - en dan blijkt dat als 
er over nagedacht wordt, wat ik straks al noende , het kwetsbare produkt 
waar het om gaat soms een beletsel t e .zijn om uiterst hardhandig op te 
treden tegen dingen die we op zich verwer pelijk en onjuist vinden . Ja 
dan kunt u zeggen het beleid is niet veranderd, mnar het nadenken en 11et 
bezig .zijn met de hele problem..-itiek, dat betekent wel dat we zeer intens 
met die hele buitenl andse adoptie bezig zijn geweest en nog zijn. 

Maar afgezien van, u verleent subs idie voor info rmat:.ie , ei: komt eventueel 
een vergunningenste l sel voor bemiddelingsbureaus, afgezien daarvan zie 
ik niet dat er veel veranderen zal in de huidige s ituatie . 
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~taatssccr . Ik d1.•nk dat dè huidi•:l' sit.u.'.lt ie ook gckenschctsl Wl•t<lt door de grote 
kPnni~ die ~anwczig is ovar het wel un we~ van d~ buitenlnndse 

,1doptil! , ook L'en rrot,• k<'tinis dieaam:<'7.Îg is bij de rttdcn voor de kindt·r
bl'i;cherming van hoc dit zich nu ontwikk<.:lt en ik denk dat d:it een hele 
r,ocde Zlwk i.s. 

Mw. l.vraag :dus dat klopt wat ik %eg, het zol zo blijven zoals het nu is. 

staatssecr . Ik zie niet in waar <l.: .ogelijkhcdcn 1 ügen om erg veel te w•rnnderen. 

\. 




