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vraag 2 : De beantwoording ligt m.i. op het

terrein van Staats-— en Strafrecht.

Voor beide geldt, dat de gelegenheid te baat genomen

zou kunnen worden om het voornemen om te komen tot

een wettelijk basis voor ingrijpen in dit soort si-

tuaties kan worden aangekondigd. Ik meen, dat we in

deze beantwoording niet naar elkanders vragen moeten

verwijzen.

De eerste concepten door 5.1.2e opgesteld

voeg ik erbij; ik heb deze wat omgewerkt.

5.1.2€
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MINISTERIE VAN JUSTITIE NOTA

AAN plv. Hoofd van de Hoofdafdeligg ,
DATUM 16 juli 1981

Staats- en Strafrecht

5.12e

Ay
NUMMER

|
AANT. BIJLAGEN

VAN | 5.1.2e

RUBRICERING

ONDERWERP: Kamervragen Nijpele en Leerling/Schutte.

Behoort bij concept van

i. 5.1.2e directie kinderbescherming, stelde u het dossier

inzake ce adoptiefouders 5.1.2e in handen. Over hun

- met behulp van 5.1.2€ uitgevoerde - opneming

van een buitenlands pleegkind uit Colombia, aldaar volgens

Colombiaans burgerlijk recht door hen geadopteerd, in Nederland

in strijd met de geldende voorschriften, is veel commotie ont-

staan en zijn zowel door het kamerlid Nijpels als door de kamer-

leden Leerling en Schutte 3 resp. 15 vragen gesteld.

Vraag 2 van eerstgenoemde en vraag 10 van laatstgenoemden be-

treft de strafrechtelijke kanten van deze zaak, en regarderen de

hoofdafdeling en het O.M.

2. U bent het beste snel over deze aangelegenheid geinformeerd

door lezing van het WNeartikel van | 5.1.2e | en van de nota

van | 5.1.2€ van 23 juni 1981 (in bruine dossier).

Be | 512e  |heeft reeds vé6r zijn vertrek met | 5.1.26 |
contact gehad over deze aangelegenheid (u zie zijn onderschrift

bij diens nota van 16 juni 1981 en zijn kattebelletje aan kran-

tenknipsel).

Ik ben het met hem eens dat ten deze niet is gebleken van straf-—

bare feiten, en er dus geen aanknopingspunten zijn voor het

instellen van een strafrechtelijk onderzoek. Noch de in de

Pleegkinderenwet noch de in de Vreemdelingenwet strafbaar

P wet gestelde feiten zijn overtreden. Er is [desbewust in strijd met

de Nederlandse voorschriften gehandeld. Het heeft er de schijn

van dat met oneigenlijke middelen het kind uit Colombia is

- meegekregen. -

|
Datum van ontvangst Afdoening - verwijzing - dossier

SF 64 [Ay] 3081 12-9064
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meegekregen. Namens het departement is aan de pers meegedeeld dat

er volgens het ministerie van justitie geen aanknopingspunten voor

zo een onderzoek zijn. Tot nu toe werden "illegale" adoptiefouders

niet strafrechtelijk aangepakt (25 4 30 gevallen per jaar, vgl. nota

5.1.2e van 16 juni 1981). Ik ben van mening dat tegen ille-

- Ik meen dat ons antwoord als volgt zou kunnen luiden:

gale praktijken - mede het gevolg van de lange wachttijden - niet

in de eerste plaats strafrechtelijk moet worden opgetreden.

Het is goed gebruik dat het O.M. om advies en inlichtingen wordt ge-

vraagd. U zou zulks informeed en telefonisch - mede om der wille van

de tijd - kunnen doen. De procureur-generaal te Amsterdam zou ook

schriftelijk benaderd kunnen worden. Daartoe strekt concept-minute III

heb het verzoek om ambtsbericht wat aangekleed. Indien u de schrifte-

lijke weg verkiest,stel ik u voor deze concept-minute af te doen

(de zaak is op kinderbescherming ingedeeld).

Er zal in ieder geval een uitstelbericht moeten worden verzonden. Cok

zou de informele weg gekozen worden, en ons antwoord (zie nr. 6) heden

geleverd worden, de vragen 12 t/m 15 van Leerling en Schutte zijn

nog niet in concept gereed (vergeten?), zodat inzending van de ant-

woorden voor 21 dezer niet realiseerbaar lijkt. Ik heb daarom reeds

t.b.v. kinderbescherming uitstelberichten geconcipieerd (concept-

minuten I en II).

Betrokkenen hebben desbewust in strijd met de ten deze geldende

voorschriften inzake de opneming van buitenlandse pleegkinderen

gehandeld. Er is evenwel niet gebleken van strafbare feiten. Ik

ben met de procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam daar

om van mening dat er geen aanknopingspunten zijn voor het in-

stellen van een strafrechtelijk onderzoek .“

Indien de vragen door de staatssecretaris zouden worden beantwoord,

zou ik ben" vervangen moeten worden door "De minister van justitie

is".

Het concept-antwoord op vraag 1 van Nijpels ont lokked bij mij het

volgende commentaar.

a. het antwoord is wat erg kort.

b. | 512e |ware te vermijden. Ik acht omschrijving van de oud-minister

of gebruik van het woord "betrokkene" juister.

- 8.=
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8.

9.

3.

In een copie van de concept-antwoorden op de andere vragen

bracht ik een enkele wijziging aan. Als gezegd moeten de

vragen 12 t/m 15 nog worden beantwoord,.

Ik pleegde nog geen overleg met | 5.1.2e } omdat

"onze" aanpak eerst moet vaststaan. Wellicht kunt u met hem

contact opnemen?

5.1.2€
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5507/6793 Bogotdé, 23 juli 1981

Onderwerp: illegale adoptie=praktijken,
Colombia

Ik heb de eer U te berichten dat op 19 j.1. een organisatie
h.t.s. is ontmanteld, welke zich bezig hield met illegale
adoptie-praktijken.

De organisatie stond onder leiding van een advocaat,
| 5.1.2e len de belangrijkste medeplichtige
was de | 5.1.2e |

Pasgeboren zuigelingen werden uit klinieken gestolen, en

in enkele gevallen werd een valse akte van overlijcen opgemaakt,
waarna de kinderen door de organisatie werjien me°egenomen.
Middels advertenties in dagbladen in de Verenigde Staten,
Australis, Spanje, Frankrijk, Nederland en Zweden (aldus
de dagbladen h.t.s.) werd contact gemaakt met a.s. pleeg=
ouders. De advocaat verzorgde valse icentiteitspavieren van

niet-bestaande moeders, de notaris maakte vervoleens valse

geboortealtes op. Ook een aantal emigratie-autoriteiten
op het vliegveld van Bogotd waren in het complot betrokken,
ovdat de ouders met hun adoptie-kind het land konden verlaten.

Op deze wijze zijn 300 tot 500 zuigelingen, tegen betaling
van US $ 7.500,=— — 15.000,— per kind het land uitgesmokkeld.
Het geheel kwam aan het licht door een onderzoek dat door

de politie werd ingesteld naar diefstal van zuigelingen
uit een aantal klinieken in het zuiden van de stad.

De Tijdelijk Zaakgelastigde,

5.1.2

De Minister van Buitenlandse Zaken

te

's-Gravenhage.
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Arrondissementsparket te Utrecht

De heer Procureur-Generaal bij het

Gerechtshof,

Postbus 1312,

1000 BH AMSTERDAM,

kenmerk Kab.020/390/81 uw kenmerk 1343-13/81 Utrecht 27 juli 1981

bijlagen |

onderwerp Vragen gesteld door de kamerleden Nijpels,
Leerling en Schutte.

Ter beantwoording van Uw brief van 22 dezer heb ik de eer U het volgende
te berichten.

Er zijn slechts summiere gegevens beschikbaar over de wijze waarop het

kind ter beschikking is gekomen van de familie over de wijze
van binnenkomst in Nederland (met welke papieren) en over eventuele

pogingen het kind gelegaliseerd te krijgen. Tot nu toe is mijns inziens

in dit kader van enig strafbaar feit niet gebleken. Mogelijk kan men enig
vermoeden hebben dat het kind in strijd met de grensbewakingsvoorschriften
op Schiphol Nederland is binnengekomen. Dat feit zou dan in het arrondisse-

ment Haarlem zijn gepleegd.
De verklaring van 5.1.2e en de legalisatie van diens handtekening
door notaris| 51.2e Teveren evenmin een strafbaar feit op.

Mij is gebleken dat de Raad voor de Kinderbescherming te Utrecht over een

dossier betreffende dit kind beschikt. Dit dossier bevat, naar mij tele-

fonisch werd bericht, stukken in verband met enig onderzoek in het kader

van de Pleegkinderenwet, alsmede stukken verband houdende met een door de

heer aangevraagde voogdijvoorziening. Over dit laatste zou de

Raad geen advies hebben willen uitbrengen, zich op het standpunt stellende

dat het kind illegaal in Nederland verblijft.

Voorshand acht ik, gelet op voormelde gegevens, onvoldoende grond aanwezig
om een strafrechtelijk onderzoek te doen plaats vinden terzake van een in

dit arrondissement gepleegd strafbaar feit.

Ik moet daaraan, na kennisneming van berichten in de pers van jl. zaterdag,
thans wel het volgende toevoegen. Deze persberichten suggereren dat recente-

lijk in Columbia zich op grote schaal kidnapping van babies heeft voorgedaan
ten behoeve van buitenlandse adoptie. Als dat waar is, lijkt het niet

- onmogelijk -

Het parket is gevestigd Hamburgerstraat 28

corresp. adres: postbus 16005 - 3500 DA Utrecht

telefoon 030-33 1433 I

70l-21
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Atrondissementsparket
te Utrecht

912525F-18-1980

onmogelijk dat het geval | 512e |één daarvan is. Mogelijk dat langs
diplomatieke weg kan worden geinformeerd naar de stand van het onderzoek

naar deze feiten in Columbia. Aldus kan wellicht een_aanknopingspunt
worden verkregen voor een onderzoek naar de rol van Zonder

deze _Columbiaanse gegevens zie ik niet veel heil in een verhoor thans

van 5.1.2e

De haefdofficher van justitie, —

5.1.2e

G.H<C. van Dijken.

5.1.2e
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5.1.2e

Parket van de procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam

aos. |} Su/ bY
07 AUG. 1981 af

No: Jai] 504
te

' s-GRAVENHAGE .

kenmerk : 1343-13/81

bijlagen :]

onderwerp ; Vragen gesteld door de kamerleden Nijpels,
Leerling en Schutte.

uw kenmerk

In antwoord op Uw schrijven, kenmerk Dir. Kinderbescherming/

De Heer Minister van Justitie

Amsterdam
, 4 augustus 1981.

Staats- en Strafrecht Nr. 424/781, d.d. 20 juli 1981 betreffende

vragen van de Kamerleden Nijpels, Leerling en Schutte doe ik U bij-

gaand toekomen een ambtsbericht Kab.020/390/81 d.d. 27 juli 1981

van de hoofdofficier van justitie te Utrecht, naar de inhoud waar-

van ik moge verwijzen.

De hoofdofficier heeft zich, naar mijn mening terecht, beperkt

tot de strafrechtelijke aspecten van de betreffende aangelegenheid.

Met de inhoud van het ambtsbericht kan ik mij verenigen.

De Procureur-Generaal,

5.1.2¢

Het parket is gevestigd Prinsengracht 434

corresp. adres: postbus 1312-1000 BH Amsterdam

telefoonnr 020 - 21 24 12

301-31
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MINISTERIEVAN JUSTITIE NOTA

oc

AAN Heer hoofd hoofdafdeling Staats- en strafrecht DATUM 2 Y, f. f'/
NUMMER

AANT. BIJLAGEN
: VAN 5.1.2

RUBRICERING

: ONDERWERP: Kamervragen Nijpels en Leerling/Schutte over illegale opneming

buitenlands pleegkind uit Colombia

> Behoort bij concept van

1. De zaak is u bekend. Tijdens uw vakantie hebben| 5.1.2e Jen ik meer

in het bijzonder bemoeienis gehad met de beantwoording van vraag 2 van

Nijpels en vraag 10 van Leerling en Schutte (vgl. mijn nota van 16 juli

1981). Zekerheidshalve is na telefonisch overleg tussen | 5.1.2e |

| 5.1.2e | bij brief van 20 juli 1981 aan PG-Amster-

dam om inlichtingen en advies gevraagd.

2. Het ambtsbericht is tijdens mijn vakantie binnengekomen. PG-Amsterdam

verenigt zich met het oordeel van | 5.1.2e | dat ten deze niet is

gebleken van enig strafbaar feit.

5.1.2e | suggereert nog om naar aanleiding van recente persbe-

richten (vgl. notitie van | 5.1.2e | van > augustus 1981 gesteld

op kopie van bericht van de tijdelijke zaakgelastigde te Bogota van 23

juli 1981) over illegale adoptiepraktijken te Bogota langs diplomatieke

weg te informeren naar ce stand van het onderzoek hiernaar. Dat kan

wenselijk zijn. Voor de onderhavige zaak lijkt me dit onderzoek van geen

belang. Uit de Colombiaanse adoptiebeschikking blijkt immers dat het

kind niet op illegale wijze uit een kindertehuis is ontvreemd.

3. Ik stel voor beide vragen gelijkluidend als volgt te beantwoorden :

"Betrokkenen hebben desbewust in strijd met de ted deze,geldende voor-

schriften inzake opneming van buitenlandse pleegkinderen gehandeld. Er

is evenwel niet gebleken van strafbare feiten. Ik ben met de procureur-

generaal bij het gerechtshof te Amsterdam van oordeel dat er geen aan-

knopingspunten zijn voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek

4. Ik neem aan dat beide sets vragen door de Staatssecretaris worden be-

antwoord, omdat de vragen -met uitzondering van de sub 3 bedoelde vragen-

op haar terrein liggen. Het voorgestelde antwoord op deze beide vragen

Datum van ontvangst Afdoening - verwijzing - dossier

Sk 64 9
al

la-7070

24 ps. al
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dwingt er niet toe dat de minister mede namens de staatssecretaris

antwoordt.

5. Naar aanleiding van de concept-antwoorden op de vragen Van Nijpels

merk ik het volgende op.

ae In het antwoord op vraag 1 zou ik 5.1.2e liever ver-

vangen door "Betrokkene".

b. In dit antwoord ware de komma achter "nodig is" te vervangen

door "om".

6. Bij de concept-antwoord op de vragen van Schutte en Leerling plaats

ik de volgende kanttekening

a. Het antwoord op vraag 12 gaat verder dan de mening van vragenstellers:

het belang van het kind zal niet geschaad worden bij overplaatsing op

korte termijn.

b. De laatste zin van dit antwoord is niet redengevend voor de eerste

volzin.

c. Het antwoord op vraag 13 geeft rechtsreeks Jgeen antwoord op deze vraag.

- In het antwoord op vraag 14 dient het woord "te" na "strafbaar" te

vervallen.

7. De directie kinderbescherming kan -naar ik aanneem- een kopie van de

antwoorden ter kennisneming toezenden aan PG-Amsterdam.

5.1.2
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november 1981

verschijnt 4x per jaar

Bulletinvan de
Nederlandse Stichting

voor Interlandelijke Adoptie
en Jeugdwelzijn

Prinsevinkenpark 4

2585 H] 's-Gravenhage
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buiten verzoek buiten verzoek
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Financieel overzicht eee Soeea
1980 kinderen naar Nederland komen.

Met name in Colombia worden aan-

zienlijk hogere donaties gevr. . Bij
k aan voldoende overheidssteun

ben deze tehuizen dit donatiegeld

nodig gt
hun begroti sluitend te

Als pressi wordt

daarbij het aanbod van adoptief-
kinderen gebruikt. Niet meegaan met

de voorgestelde donatiever n

betekentin de praktijk minder o

zelfs helemaal geen kinderen, die dan
naar een ander land gaan, dat wel het

gevraagdebedrag betaalt.

buiten verzoek

buiten verzoek

Verhoging ouder-

bijdrage per
buiten verzoek 1-1-1982?

In de afgelopen maanden is het BIA

geconfronteerd met verzoeken tot
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januari 1982

verschijnt 4x per jaar

Bulletin van de

Nederlandse Stichting
voor Interlandelijke Adoptie Looe

en Jeugdwelzijn uiCape:
Prinsevinkenpark 4 {FARE ORO

2585 H] ’s-Gravenhage

buiten verzoek

Adoptiefplaatsingen in 1981

Uit mededelingen van het Ministerie In deze 1161 zijn begrepen de 624

van Justitie blijkt, dat in 1381 a plaatsingen, waar in 1981 het BIA
kinderen voor adoptie naar Neder- voor verantwoordelijk was.

b d zn gekomen. Datis een forse Een verdeling naar de belangrijkste
teruggang v. k , toen landen/werelddelen van herkomst ziet

daft aant as. er als volgt uit: ;

1980 1981

waarvan Waarvan

buiten verzoek

Colombia | 214 | 120 129 | 135

buiten verzoek

|ae a

*
Soms heeft het BIA een hoger aantal dan het “totaal”. Die totaalcijfers zijn van het Ministerie,

dat zijn gegevens ontleent aan opgaven van de Burgerlijke Stand; die opgaven daarvan komen

met wat vertraging binnen, hetgeen rond de jaarwisseling uiteraard tot enkele verschillen kan

leiden,

buiten verzoek
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buiten verzoek
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De vrienden van

Veldkamp
De kranten stonder er begin juni vol

van: voormalig minister Veldkamp
had een hem bartana echtpaar

pene bij het illegaal naar Neder-

rome brengen van een Colombiaans

ind.

Zowel het kamerlid Nijpels (VVD) als
de kamerleden Leerling (RPF) en

Schutte (GPV) stelden de Staats-
sekretaris van Justitie daarover een

aantal dringende schriftelijke vragen,
die begin september werden beant-

woord, De Staatssekretaris was het

volmondig met de vragenstellers
eens, dat de betrokkenen bewust in

strijd met de bestaande regels en
voorschriften (n.I. geen beginseltoe-
stemming) hadden gehandeld.

Een dergelijk handelen kan "schade

toebrengen aan de belangen van het

kind in nood; voor de bonafide zelf-

doeners kan dit optreden negatieve

gevolgen hebben”, vervolgt de Staats-
sekretaris.

Uit het antwoord blijkt verder,
dat de Nederlandse ambassade in

Colombia de adoptievader op zijn
illegale handelwijze heeft gewezen
en alle medewerking heeft geweigerd.
Niettemin kwam de man met het kind)

via sluipwegen Nederland binnen.
Met de huidige wetgeving blijkt daar

volgens de Staatssekretaris weinig

tegen te doen te zijn. Een strafrechte-
liike vervolging was niet

sho)ammer genoeg, meent het en

velen met ons.

Toch een lichtpunt. Deze zaak schijnt
de doorslag te hebben gegeven, dat

nu op korte termijn een wetswijziging
zal worden aangebracht waardoor het

mogelijk wordt voor Justitie om in

dergelijke situaties in te grijpen. Indi-

rekt blijkt uit de tekst van

antwoorden dat de Staatssekretaris
er aan denkt het wettelijk mogelijk te

maken om een illegaal binnenge-
bracht kind over te plaatsen naar een

adoptiefgezin dat wel een beainsel-
toestemming heeft. Tegen het i

ment, dat zoiets schadelijk voor het

kind zou kunnen zijn, wordt bij voor-

baat al stelling genomen: "Indien de

overplaatsing van het kind kort na de

opneming zou hebben kunnen plaats-
zou dit het be van

blad te Es :

wiatia

Tene Ver oe rechtvaardigheid ten

opzichte van mensen die zich wel aan

de regels houden en terwille van de

goede naam van de interlandelijke

a
zowel in eigen land als naar

uitenland toe.

buiten verzoek
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buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Een verdeling naar de belangrijkste
landen/werelddelen van herkomst ziet

er als volat uit:

Totaal Waar-

van BIA |

buiten verzoek

Colombia 70 60

buiten verzoek

580 333

buiten verzoek

buiten verzoek
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april 1982

verschijnt 4x per jaar

Bulletin van de

Nederlandse Stichting
voor Interlandelijke Adoptie

en Jeugdwelzijn
Prinsevinkenpark 4

2585 H] 's-Gravenhage

buiten verzoek
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buiten verzoek

0059



buiten verzoek

0060



buiten verzoek

0061



buiten verzoek

0062



oktober 1982

verschijnt 4x per jaar

Bulletin van de

Nederlandse Stichting
voor Interlandelijke Adoptie

en Jeugdwelzijn
Prinsevinkenpark 4

2585 HJ ’s-Gravenhage

buiten verzoek
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Landeninformatie

Colombia

Het is al weer enige tijd geleden dat
wij u via de Nieuwsbrief informeerden

over de stand van zaken in

Colombia. De laatste berichten ver-

schenen in Nieuwsbrief 17 van

november 1981. Sinds die tijd is er

wel het een en ander veranderd in de

adopti edures in Colombia. Ne-

gatieve berichten en gebeurtenissen,
met name in 1981, hebben de Colom-

i

overheid er toe gebracht een

aantal maatregelen te treffen om

RelafideRes mre nance
te

a.ijkste maatregel was wel dat

eind vorig jaar een adoptiecomité
werd opgericht. Dit comité zetelt in

Bogota en heeft tot taak het kontro-

leren, requleren en uniformeren

oYadoptieprocedures, met name di

procedures die worden afgehandeld
doorde

regi

eee ta
her-

mingsinstellingen. wij aan-

vankelik bevreesd waren dat dit

comité vertragend zou werken, zijn
onze ervaringen tot nu toe positief.
Dit is voor een groot deel te danken

aan dig ee wij in

reetheenhy
nes

i

ntaktpersoon - Mw.

Edith Nieman - die in de loop van

vele bezoeken aan het comité een

werkrelatie met deze mensen

ft kunnen opbouwen.
Ruwweg zou je kunnen zeggen dat

adoptieprocedures in Colombia nu op

twee manieren kunnen verlopen:
ofwel via een partikulier adoptie-

tehuis ofwel via de kinderbescher-
ming.

Adoptie via een partikulier
adopotietehuis:
In Colombia zijn een vijftal partiku-
liere adoptietehuizen waarmee het.
BIA samenwerkt. Deze tehuizen zijn :

C.R.A.N. (= Centro de Rehabili-
tacién y Adopcidn del Nifio),
F.A.N.A. (= Fundacién para la

peg siren
la Nifiez A a),

Los
Pisi

Aytidame en Los

Chiquitines. De eerste vier tehuizen

liggen
in Bogota, de hoofdstad van

colombia; het tehuis Los Chiquitines
ligt in Cali. Het feit dat wij eerder

spraken over een onderscheid tussen

adoptieprocedures via een adoptie-

tehuis en via de kinderbescherming,
zou de indruk kunnen geven dat de

kinderbescherming er niet aan te pas
komt wanneer een adoptieprocedure
verloopt via een tehuis, maar dat is
niet helemaal juist.
Het I.C.B.F. (= Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar = Colombiaans
Instituut voor Gezinswelzijn = min of

meer te vergelijken met de Neder-
landse Raden voor de Kinderbescher-
ming) is verantwoordelijk voor het

kinderbeschermingsbeleid in Colom-
bia en dus ook voor adopties. Om
zelf haar handen wat meer vrij te

krijgen, kan het I.C.B.F. aan een

tehuis een adoptielicentie verlenen.
Deze licentie wordt pas afgegeven
nadat het I.C.B.F. het tehuis zorg-

vuldig heeft gekontroleerd op werk-

wijze, verzorging van de kinderen,
verantwoording van de financieén,
enz. Deze kontrole wordt bovendien

voortgezet ook nadat de adoptie-
licentie is af n. Wanneer het

tehuis ee een licentie heeft, kan
het geheel zelfstandig de adoptie-
procedure regelen. Dat wil zeggen
dat vaders of moeders die afstand

willen doen van hun kind, hiervoor

terecht kunnen bij een adoptietehuis.
Met een afstandsverklaring van een

ouder aan een tehuis kan dat tehuis

bij het 1.C.B.F. de officiéle afstands-

verklaring aanvragen. Ook alle
andere formaliteiten, zoals de

adoptieaanvraag bij de rechtbank, het

aanvragen van een paspoort en een

uitreistoestemming, kunnen door het

tehuis verzorgd worden.

De aanvragen voor adoptie worden
door ons bureau rechtstreeks aan

een van deze tehuizen toegezonden.

Adoptie via de kinderbescherming:
Colombia is onderverdeeld in

—_veer 30 departementen (te vergelijken
met onze provincies). In iedere

departementshoofdstad is een regio-
naal I.C.B.F.-kantoor gevestigd dat

verantwoordelijk is voor het gezins-

welzijn (en dus ook voor de kinder-

bescherming) in dat betreffende

departement. In Bogota zetelt het

landelijk I.C.B.F.-kantoor dat verant-

woordelijk is voor het beleid in het

hele land.

Dit kantoor stelt algemene regels op

volgens welke de regionale |.C.B.F.-

kantoren moeten werken. Het nieuw

opgerichte comité, dat valt onder het

landelijk I.C.B.F.-kantoor, stelt regels
op aan adopties.

Een adoptieprocedure via het I.C.B.F.

verloopt thans als volgt:
Alle aanvragen voor adopties van

buitenlandse families moeten worden

ingediend bij het comité in Bogota.
Het comité bestudeert de aanvraag
d.w.z. bekijkt of het echtpaar aan

Colombiaanse eisen voor adoptie vol-
doet en of alle benodigde papieren in
orde zijn. Is dit het geval, dan geeft

het comité haar goedkeuring aan de

aanvraag.
De regionale I.C.B.F.-kantoren van

hun kant geven door aan het comité

welke kinderen bij hen beschikbaar

zijn voor adoptie. Op basis van de

pavers
van adoptabele kinderen en

voorkeuren van de aspirant
adoptiefouders, zal het comité een

le aanvraag doorzenden naar

een e plaats. Bij deze

‘at
lure is van te voren dus niet

kend uit welke plaats het adoptief-
kind komt. De regionale I.C.B.F.-
kantoren werken vervolgens de hele

adoptieprocedure af.
Het bovenstaande is slechts een

——
schets van het huidige ver-

van de gang van zaken in

Colombia. In de praktijk komen hier

nog veel meer aspekten bij kijken.
Bovendien moet men in Colombia, net

als in de meeste andere Zuidameri-

kaanse landen, rekening houden met

veelvuldige veranderingen in procedu-
res, peveren, Seee en personen.

_

Mocht deze uiteenzetting vragen bij u

oproepen, schrijft u dan een briefje
aan de redaktie van de Nieuwsbrief

i

inkenpark 4, 2585 HJ Den

Uiteraard kunnen wij in de Nieuws-

brief alleen ingaan op algemene
vragen, d.w.z. onderwerpen die voor

alle (aspirant)adoptiefouders van

___bejgae of interessant zijn.
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