
Veel gestelde vragen over interlandelijke adoptie 

 

Op 11 april jl. heeft de Minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer geïnformeerd over de 

toekomst van interlandelijke adoptie. U kunt het nieuwsbericht en de kamerbrief vinden op 

www.rijksoverheid.nl . Het Kabinet heeft besloten om interlandelijke adoptie toe te blijven staan 

voor kinderen voor wie in het land van herkomst geen passende opvang mogelijk is, onder strikte 

voorwaarden en binnen een gewijzigd adoptiesysteem. De komende periode wordt nader invulling 

gegeven aan dit besluit. Omdat interlandelijke adoptie een mogelijkheid blijft om kinderen een 

thuis te bieden, wordt ook de opschorting die vanaf 8 februari jl. van kracht is gegaan, opgeheven. 

Dat betekent dat aspirant-adoptiefouders weer de mogelijkheid krijgen om een adoptieprocedure 

op te starten. Aspirant-adoptiefouders die ten tijde van de opschorting ‘in procedure’ waren bij 

Fiom/AV of bij de Raad voor de Kinderbescherming ontvangen op korte termijn een brief met 

nadere informatie. Ook treft u hieronder een aantal antwoorden aan op veel gestelde vragen.  

Als u vragen ten aanzien van algemene aard heeft of over de inhoud van de brief aan de Kamer 

kunt u contact opnemen met de onderstaand telefoonnummer:  

Telefoon: 1400 (bereikbaar tijdens kantooruren)  

 

Als u vragen heeft ten aanzien van de voorlichting, kunt u contact opnemen met Fiom 

Email:info@fiom.nl 

Telefoon:088-1264900 

 

Vragen ten aanzien van het gezinsonderzoek kunnen gesteld worden aan de desbetreffende ASAA-

locatie van de Raad voor de Kinderbescherming: 

- Woont u in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel of Flevoland: bel met locatie Zwolle: 

Telefoon 038-455 43 00 

- Woont u in Zuid-Holland, Noord-Brabant of Zeeland, bel met locatie Rotterdam:  

Telefoon 010-443 11 00 

- Woont u in Gelderland of Limburg, bel met locatie Arnhem:  

Telefoon, 026-322 65 55 

- Woont u in de provincies Noord-Holland of Utrecht, bel met locatie Haarlem:  

Telefoon 023 – 888 25 00 

 

 

Aspirant-adoptiefouders die nog niet in procedure zitten: 

 

Voorlichting: 

- Kan ik een adoptieprocedure opstarten en welke stappen moet ik ondernemen? 

Het besluit maakt het mogelijk weer een verzoek voor een beginseltoestemming in te dienen. Fiom 

en het ministerie zijn in gesprek over de randvoorwaarden van de voorlichting. Zodra hierover 

meer bekend is, bijvoorbeeld wanneer u weer een verzoek kunt indienen, wordt dit op de website 

van Fiom bekend gemaakt. 

- Hoe ziet de voorlichting eruit? 

Het kabinet heeft besloten dat onder strikte voorwaarden en binnen een gewijzigd adoptiesysteem, 

interlandelijke adoptie doorgang kan vinden. De komende weken wordt besproken wat de 

consequenties van deze striktere voorwaarden en het gewijzigde adoptiesysteem zijn voor de 

voorlichting.  

http://www.rijksoverheid.nl/


Zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als vóór de opschorting? 

De specifieke voorwaarden voor het indienen van een verzoek om een beginseltoestemming zijn 

niet veranderd. Deze voorwaarden treft u ook aan op de website: 

https://adoptie.nl/adoptieprocedure. Wel worden er extra waarborgen van kracht op bijvoorbeeld 

de bemiddeling en de selectie van landen. De voorlichting wordt hierop toegesneden. 

- Wanneer start de voorlichting? 

De komende weken wordt besproken wat de consequenties van deze striktere voorwaarden en het 

gewijzigde adoptiesysteem zijn voor de voorlichting. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit op 

de website van Fiom bekend gemaakt.  

Van belang is te weten dat toen de opschorting op 8 februari 2021 van kracht is gegaan, er een 

aantal aspirant-adoptiefouders al een aanvraag had ingediend of zelfs al was ingedeeld voor de 

voorlichtingscursus. Deze groep aspirant-adoptiefouders zal als eerste worden benaderd.  

 

- Door de opschorting loop ik nu tegen de leeftijdsgrenzen aan. Kan ik nog een aanvraag 

indienen? 

De regels over leeftijdsgrenzen bij interlandelijke adoptie zijn opgenomen in de Wet opneming 

buitenlandse kinderen ter adoptie. De leeftijd om te mogen adopteren is vastgesteld op maximaal 

46 jaar, tenzij bijzondere omstandigheden een overschrijding hiervan rechtvaardigen. Als u hier 

verdere vragen over heeft kunt u contact opnemen met de Centrale autoriteit.  

- Hoe lang is de procedure voordat een gezinsonderzoek afgenomen kan worden? 

Dat is vanaf het moment van de eerste algemene voorlichting tot en met de voorlichting die in 

kleinere groepen wordt aangeboden. We streven ernaar om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven 

over het moment waarop de voorlichtingsprocedure van start gaat  

 

 

Gezinsonderzoek 

- Is de invulling van het gezinsonderzoek veranderd?  

De wijze waarop het gezinsonderzoek plaatsvindt, zal worden gewijzigd. De Minister heeft de Raad 

voor de Kinderbescherming gevraagd het onderzoek specifieker toe te snijden op bijzondere 

ontwikkelbehoeften en complexe identiteitsvormen die kunnen spelen bij een interlandelijke 

adoptie. Hier zal de Raad voor de Kinderbescherming de komende periode invulling aan gaan 

geven in haar werkprocessen. 

 

Hoe lang duurt een gezinsonderzoek? 

Het raadsonderzoek bestaat doorgaans uit een drietal gesprekken. Soms is uitgebreider onderzoek 

nodig. Dit kan per onderzoek verschillen. Ook zal er een huisbezoek plaatsvinden. Gemiddeld 

neemt het raadsonderzoek drie tot vier maanden in beslag. 

 

 

Bemiddeling 

- Als ik eenmaal een beginseltoestemming heb ontvangen, kan ik dan inschrijven bij een 

vergunninghouder? 

Het streven is om de bemiddeling door één organisatie te laten plaatsvinden. Vanaf het moment 

dat deze organisatie is gestart, kunt u zich daar met een beginseltoestemming inschrijven. Indien 

het inrichten van deze bemiddelde organisatie meer tijd vraagt, dan is het de bedoeling om al 

eerder te werken met een centrale beschikbaarheidslijst. Mocht u eerder in het bezit zijn van een 

beginseltoestemming, en er is nog geen centrale beschikbaarheidslijst, dan kunt u zich inschrijven 



bij een bestaande vergunninghouder. Wanneer uw dossier op enig moment wordt overgedragen 

aan de nieuwe bemiddelingsorganisatie, wordt u daar door de vergunninghouder over 

geïnformeerd.  

- Kan ik nog kiezen uit welk land ik wil adopteren? Uit welke landen kan nog geadopteerd 

worden? 

U kunt adopteren uit die landen waar een samenwerkingsrelatie mee wordt onderhouden. Nog dit 

jaar zal de samenwerkingsrelatie met een aantal landen van herkomst worden heroverwogen. Een 

gevolg hiervan kan zijn dat een samenwerkingsrelatie wordt beëindigd. Mocht hiertoe worden 

overgegaan, dan zal met het land worden besproken hoe die samenwerkingsrelatie zorgvuldig kan 

worden afgerond.   

- Is er al een stichting opgericht waar ik terecht kan voor de bemiddeling? 

Er wordt nog gewerkt aan het inrichten van één centrale bemiddelingsorganisatie.  

- Blijven de kosten hetzelfde? 

Het invoeren van het nieuwe adoptiesysteem moet zo ordentelijk als mogelijk verlopen. Net zoals 

voorheen wordt een adoptieprocedure betaald door aspirant-adoptiefouders. Het streven is om 

geen hogere kosten door te berekenen, maar als de zorgvuldigheid van de procedure dit vereist 

valt dit niet uit te sluiten. Vooralsnog worden geen extra kosten voorzien.  

 

 

Aspirant-adoptiefouders die in procedure zitten bij Fiom/AV of 

RvdK 

Voorlichting 

- Wanneer krijg ik een oproep om mijn voorlichting te starten of af te ronden? 

 

Nu het besluit is genomen om de opschorting op te heffen, wordt de komende weken met 

betrokken partijen gesproken over de randvoorwaarden van de voorlichting. Zodra hierover meer 

bekend is, bijvoorbeeld wanneer de voorlichting weer wordt opgepakt, wordt u hierover berichten. 

- Kan ik de factuur nu aan Fiom/AV betalen? 

 

De factuur kunt u nog niet betalen, zolang u daarover nog geen bericht heeft gehad. Nu de 

minister heeft besloten om de opschorting op te heffen, gaat Fiom in gesprek met het ministerie 

over de randvoorwaarden van de voorlichting. Zodra hierover meer bekend is, bijvoorbeeld over 

de betaling van de voorlichting, wordt u hierover geïnformeerd.  

- Ik heb betaald maar wil er toch mee stoppen. Het heeft te lang geduurd. Krijg ik nu mijn 

geld terug? 

 

Normaal gesproken krijgt u uw geld niet terug wanneer u tijdens het traject zelf besluit om te 

stoppen. In de huidige situatie willen we hier echter een uitzondering op maken. U kunt u geld 

terugkrijgen tot aan het moment waarop duidelijk is hoe het nieuwe stelsel er uit gaat zien en 

welke landen voor interlandelijke adoptie in aanmerking komen. We kunnen ons voorstellen dat u 

op basis van die informatie uw besluit heroverweegt om het traject al dan niet te vervolgen. 

 

 

 

 



 

 

Gezinsonderzoek 

- Wanneer krijg ik bericht van de Raad voor de Kinderbescherming om mijn gezinsonderzoek 

verder af te ronden? 

De Raad voor de Kinderbescherming neemt zo snel als mogelijk contact met u op over het vervolg 

van uw procedure. Ook zullen de gezinsonderzoeken zo snel als mogelijk hervat of opgestart 

worden. Tot dan worden voorbereidingen getroffen om dit zorgvuldig in te regelen.  

- Wordt mijn onderzoek gewoon hervat of moet er nieuw onderzoek plaatsvinden?  

De Raad voor de Kinderbescherming zal, waar mogelijk en door u gewenst, lopende 

gezinsonderzoeken hervatten. Daarbij zal er uiteraard ook aandacht zijn voor gebeurtenissen in uw 

leven in het afgelopen jaar. Dit kan van invloed zijn op hoe het onderzoek plaatsvindt. U kunt 

hierbij denken aan aanvullende gesprekken of een verzoek om aanvullende informatie. Ook zult u 

een nieuwe medische verklaring moeten overleggen. Deze hebben namelijk een geldigheid van 

een jaar. 

- Inmiddels is mijn leeftijd opgelopen. Kan alles nog doorlopen gelet op mijn leeftijd? 

Het opnemen van een kind ter adoptie is ingrijpend en kan veel van u vragen. Om die reden kan 

uw leeftijd een rol spelen. De regels hierover zijn opgenomen in de Wet opneming buitenlandse 

kinderen ter adoptie. De leeftijd om te mogen adopteren is vastgesteld op maximaal 46 jaar, tenzij 

bijzondere omstandigheden een overschrijding hiervan rechtvaardigen. Als u hier verdere vragen 

over heeft, kunt u contact opnemen met de Centrale autoriteit.  

 

Bemiddeling 

- Als ik eenmaal een beginseltoestemming heb ontvangen, kan ik dan inschrijven bij een 

vergunninghouder? 

Het streven is om de bemiddeling door één organisatie te laten plaatsvinden. Vanaf het moment 

dat deze organisatie is gestart, kunt u zich daar met een beginseltoestemming inschrijven. Indien 

het inrichten van deze bemiddelde organisatie meer tijd vraagt, dan is het de bedoeling om 

uiterlijk per die datum te werken met een centrale wachtlijst. Mocht u eerder in het bezit zijn van 

een beginseltoestemming, en er is nog geen centrale wachtlijst, dan kunt u zich inschrijven bij een 

bestaande vergunninghouder. Wanneer uw dossier op enig moment wordt overgedragen aan de 

nieuwe bemiddelingsorganisatie, wordt u daar door de vergunninghouder over geïnformeerd.  

- Kan ik nog kiezen uit welk land ik wil adopteren? Uit welke landen kan nog geadopteerd 

worden? 

U kunt adopteren uit die landen waarmee een samenwerkingsrelatie wordt onderhouden. In de 

brief aan de Tweede Kamer staat dat de samenwerkingsrelatie met een aantal landen wordt 

heroverwogen. Mocht er worden overgegaan tot het beëindigen van een samenwerkingsrelatie, 

wordt met het land van herkomst besproken hoe op zorgvuldige wijze de samenwerkingsrelatie 

kan worden beëindigd.  

- Is er al een stichting opgericht waar ik terecht kan voor de bemiddeling? 

Er wordt nog gewerkt aan het inrichten van één centrale bemiddelingsorganisatie.  

- Blijven de kosten hetzelfde? 

Het invoeren van het nieuwe adoptiesysteem moet zo ordentelijk als mogelijk verlopen. Net zoals 

voorheen wordt een adoptieprocedure betaald door aspirant-adoptiefouders. Vanzelfsprekend is 

het streven om geen hogere kosten door te berekenen, maar als de zorgvuldigheid van de 

procedure dit vereist valt dit niet uit te sluiten. Vooralsnog worden geen extra kosten voorzien.   



 

Aspirant-adoptiefouders die al zijn ingeschreven bij een 

vergunninghouder 

 

Bemiddeling 

- Kan ik mijn procedure afronden bij mijn huidige vergunninghouder? Als dat niet het geval 

is, waar moet ik dan heen? 

Het streven is om de bemiddeling bij interlandelijke adoptie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden 

door de nieuw in te richten centrale bemiddelingsorganisatie. Hieraan wordt gewerkt. Totdat dit is 

ingericht blijft het mogelijk om, daar waar al een inschrijving heeft plaatsgevonden de procedure 

voort te zetten bij de betreffende vergunninghouder. Wanneer uw vergunninghouder haar 

activiteiten beëindigt, zal zij u informeren over de gevolgen voor uw dossier en de procedure.  

- Ik heb reeds een flink bedrag betaald aan mijn vergunninghouder. Loop ik het risico dat ik 

dat geld kwijt ben? 

De bureaukosten (kosten die aan Nederlandse zijde betaald zijn) hoeft u niet nogmaals te betalen 

als uw procedure naar een andere organisatie wordt overgedragen. Als u onverhoopt uit een ander 

land gaat adopteren dan aanvankelijk de bedoeling was, kan het zo zijn dat dit wel extra kosten 

met zich meebrengt.  

- Werken landen van herkomst nog wel langer samen met mijn vergunninghouder? 

De landen van herkomst zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van 

interlandelijke adoptie in Nederland. Vooralsnog zijn er geen landen die de samenwerking met 

Nederland willen opzeggen of al hebben opgezegd.  

 

Post-placement 

- Wat moet ik doen met mijn post-placement rapportages? 

Dit zal via uw vergunninghouder verlopen zolang deze nog actief is. Hierna volgt een zorgvuldige 

overdracht naar de bemiddelingsorganisatie die wordt ingericht.  

- Waar wordt ons dossier opgeslagen als de vergunninghouder straks niet meer bestaat? 

Het streven is om toe te gaan werken naar een centrale archivering. Wanneer dit plaatsvindt, zult 

u hierover bericht ontvangen. 

 

  



Overige 

Landen analyse 

- In de landenanalyse wordt het land waar ik nu voor sta ingeschreven niet heel positief 

beschreven. Wordt de samenwerking met dit land beëindigd en kan mijn procedure met 

dat bettreffende land nog gewoon afgerond worden? 

 

Procedures van aspirant-adoptiefouders die momenteel voor een land zijn ingeschreven, kunnen 

verder vervolgd worden. Hierop zal wel de extra toets zoals de Centrale autoriteit die sinds 8 

februari 2021 uitvoert van toepassing blijven. Als wordt besloten een samenwerkingsrelatie te 

beëindigen, zal met het land van herkomst gesproken worden hoe dit zorgvuldig tot een afronding 

komt en wat dit betekent voor lopende dossiers.  

- Uit welke landen kan nog geadopteerd worden? 

De landen van herkomst waaruit op dit moment kan worden geadopteerd zijn te vinden op de 

websites van de bestaande vergunninghouders.  

- Schrijf ik mij in voor een specifiek land of mag dat niet meer? 

U schrijft zich vooralsnog in bij een Nederlandse vergunninghouder. Het streven is om zo snel als 

mogelijk te werken met één centrale beschikbaarheidslijst voor aspirant-adoptiefouders. Dat 

betekent dat, in tegenstelling tot hoe het was, er niet meer specifiek voor een bepaald land 

gekozen kan worden.  

 

Commissie Joustra 

- Is nu bevestigd dat er momenteel helemaal geen misstanden plaatsvinden? Is het niet gek 

dat na zo’n rapport van Joustra nog steeds geadopteerd mag worden? 

 

De commissie Joustra constateert dat in het huidige adoptiesysteem kwetsbaarheden zitten, die 

een risico op misstanden met zich meebrengen. De keuze voor een gewijzigd adoptiesysteem met 

extra waarborgen kan dit risico niet volledig wegnemen, maar wel verminderen.  

 

Debat met Tweede Kamer 

- Gaat de Kamer nog in debat met de Minister over zijn besluit? Zo ja, wanneer? 

Het is aan de Tweede Kamer of zij wil spreken met de Minister voor Rechtsbescherming over het 

genomen besluit. Dit is wel de verwachting. Als dit het geval is, zal de Tweede Kamer hierom 

verzoeken en/of vragen stellen.  

- Is de kans aanwezig dat het toch weer niet mogelijk is om te adopteren omdat de Kamer 

het anders wil? 

Het standpunt van het kabinet is beschreven in de brief die op 11 april jl. aan de Kamer gezonden 

is.  

 


