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Wat heeft de minister besloten over het onderzoek door het Verwey-Jonker 

instituut? 

De minister heeft op 9 november 2021 besloten het onderzoek van het Verwey-Jonker 

Instituut te stoppen. Dit heeft hij gedaan na het bestuderen van het rapport van de 

commissie van onafhankelijke deskundigen en het voeren van gesprekken met 

belangengroepen.  

 

Waarom is het onderzoek door het Verwey-Jonker instituut gestopt? 

Er was bij belangengroepen en veel belanghebbenden geen vertrouwen meer in het 

onderzoek. Dit komt door fouten bij de inrichting van het Aanmeldpunt en niet door de wijze 

waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. 

 

Waarom zijn alle persoonsgegevens van aanmelders van het onderzoek naar 

binnenlandse afstand en adoptie door het Verwey-Jonker Instituut vernietigd? 

Het gevolg van het stopzetten van het onderzoek is dat alle gegevens van aanmelders voor 

dat onderzoek vernietigd moeten worden. Dat is volgens de privacywet. 

 

Wanneer zijn alle gegevens vernietigd? 

De gegevens van alle aanmelders - die betrekking hebben op het onderzoek dat is gestopt - 

zijn op 7 maart 2022 vernietigd. Daarvóór zijn alle gespreksverslagen verstuurd aan de 

aanmelders die hierom gevraagd hebben. Alle aanmelders hebben meerdere berichten over 

de stappen tot vernietiging ontvangen van Fiom of het Verwey-Jonker Instituut. 

 

Wat betekent het vernietigen van mijn persoonsgegevens precies? 

Alle gegevens die over u bekend zijn bij het Aanmeldpunt of bij het Verwey-Jonker Instituut, 

zijn vernietigd. Dit kan gaan om verslagen, notities van gesprekken, persoonsgegevens 

(denk aan adres, naam, woonplaats) of andere gegevens die u in verband met het 

onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie aan het Aanmeldpunt of het Verwey-Jonker 

Instituut heeft gegeven. U bent daardoor als aanmelder niet langer bekend bij Fiom of het 

Verwey-Jonker Instituut. Zij kunnen u dan ook niet meer bereiken en zij hebben geen 

gegevens meer van u. 

 

Komt er een nieuw onderzoek? 

Ja, de minister geeft een onafhankelijke commissie een opdracht de geschiedenis van het 

hele systeem van binnenlandse afstand en adoptie te onderzoeken en te beschrijven. 

Inclusief de rol die de overheid daarbij heeft gespeeld. Deze commissie werkt onafhankelijk 

van ministerie én belangengroepen en bepaalt haar eigen werkwijze.  

 

Kan ik mij aanmelden voor het nieuwe onderzoek door de nieuwe commissie? 

De manier waarop de nieuwe commissie aan de slag gaat en op welke manier zij 

belanghebbenden wil betrekken, bepaalt de commissie zelf.   



Het is nu nog niet duidelijk hoe de commissie zal werken. U kunt zich daarom op dit moment 

niet aanmelden voor een nieuw onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie. 

 

Op welke manier wordt er gewerkt aan erkenning voor de mensen die te maken 

hebben gehad met afstand en adoptie?  

Openheid over de geschiedenis en dus gebeurtenissen van de binnenlandse afstand en 

adoptie is een belangrijk onderdeel van de erkenning. De minister stelt een 

onafhankelijke commissie in om onderzoek te doen naar het systeem van binnenlandse afstand 

en adoptie in de periode 1956-1984. 

Naast het onderzoek werkt het ministerie in 2022 met belanghebbenden ook aan andere 

vormen van erkenning. Daarbij wordt een zo groot mogelijke groep belanghebbenden 

betrokken. Hun stem is belangrijk.  

Hoe kan ik meedenken over erkenning voor de mensen die te maken hebben 

gehad met afstand en adoptie? 

Het ministerie wil samen met belanghebbenden plannen maken over de maatregelen van 

erkenning. Daartoe worden zogenaamde ‘erkenningstafels’ georganiseerd. Wilt u 

meedenken over erkenning of heeft u suggesties, laat dit weten via 

projectafstandenadoptie@minjenv.nl.  

Met welke belangengroepen is er contact? 

Op dit moment is er vanuit het ministerie contact met het Meldpunt Adoptie 

meldpuntadoptie@gmail.com, de Stichting de Nederlandse Afstandsmoeder 

denederlandseafstandsmoeder@gmail.com en de Stichting Verleden in Zicht 

info@verledeninzicht.nl.  

Met wie kan ik contact opnemen voor hulp?  

Afstandsmoeders, afstandsvaders, volwassen afstandskinderen en binnenlands 

geadopteerden kunnen contact opnemen met Fiom voor laagdrempelige hulp. Als er 

meer begeleiding nodig is, helpt Fiom met het zoeken naar een goede hulpverlener. U 

kunt via deze link  contact met Fiom opnemen. 

Waar kan ik terecht met vragen over binnenlandse afstand en adoptie of 

erkenningsmaatregelen? 

U kunt contact opnemen met het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie via 

projectafstandenadoptie@minjenv.nl. 

Hoe blijf ik op de hoogte van alles wat er gebeurt rondom binnenlandse afstand 

en adoptie? 

Informatie over binnenlandse afstand en adoptie staat op de website Adoptie | 

Rijksoverheid.nl. Het Projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie informeert u via de 

Nieuwsbrief over actualiteiten. 

 

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief via de website: Afstand en adoptie | Actueel | 

Rijksoverheid.nl  
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