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De contactpersonen van HOGAR raden de mensen al aan rekening te houden met een

wachttijd van 2 jaar. Er wordt op het internet druk gecommuniceerd over deze periode. Helaas

merken de contactpersonen keer op keer dat mensen het zichzelfmoeilijk maken door af te

gaan op verhalen van anderen. Men houdt er geen rekening mee dat de duur van deze

wachtperiode sterk afhankelijk is van de adoptiewens, het dossier en de regio in Colombia

waar de adoptieprocedure wordt afgewikkeld.

In vergelijking tot andere bemiddelaars die in Colombia actief zijn moet echter worden

opgemerkt dat de wachttijd van HOGAR niet afwijkt.
(Zie verder onder hoofdstuk 2.4, “samenwerking met ICBF’”.)

1.2 Verdeling van kinderen naar categorie

Bij de indeling naar leeftijden is de stichting HOGAR uitgegaan van jaarcriteria, 0-1 jaar staat

gelijk aan 0-12 maanden, 1-2 jaar aan 12-24 maanden enzovoort.

Gedurende het afgelopen jaar is te zien dat het aantal kinderen tussen de 2 en 3 jaar groeit. De

leeftijd van de kinderen die door bemiddeling van HOGAR naar Nederland komen daalt. Er is

sprake van een verschuiving naar de genoemde groep peuters. Naar verwachting zal deze

trend in 2006 doorzetten.

Leeftijd: 2005 2004 2003 2002 2001 2000

0-1: 6 4 11 21 18 12

1-2: 12 20 21 28 32 25

2-3: 7 11 29 14 1] 20

3-4: 10 14 15 15 4 7

4-5: 7 7 5 7 2 4

5-6: 5 4 Z 3 0 5

6enouder: 5 2 1 2 2 0

In het verslagjaar 2005 kwamen er meer jongens dan meisjes.

Jaar: jongens meisjes

2005 36 16

2004 32 30

2003 42 42

2002 52 38

2001 43 26

2000 37 36
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Ten aanzien van de adoptie van broertjes en zusjes tegelijkertijd zijn er in 2005 door 3

families triblings en door 1 familie siblings geadopteerd.

Verdeling in meerlingen

Jaar: siblings triblings vierlingen

2005 1 3 0

2004 0 4 0

2003 6 2 1

2002 5 5 0

2001 3 1 0

2000 6 3 1

1.3 Inschrijvingen.

Toen de beperkende maatregel van 2003 werd ingetrokken merkten de intake medewerkers

hoe populair HOGAR bij aspirant-adoptieouders was. Ook in 2004 steeg de populariteit van

HOGAR. De grote toeloop was niet meer binnen redelijke termijn te verwerken. Er werd een

maximum aantal van 100 dossiers in behandeling vastgesteld om de kwaliteit van het werk te

waarborgen. Door de komst van twee nieuwe vergunninghouders en de situatie in Colombia

daalde het aantal inschrijvingen drastisch.

Verdeling naar aantal inschrijvingen:

Jaar: inschrijvingen:

2005 47

2004 97

2003 65

2002 107

2001 76

2000 66

De procedure loopt als de aspirant adopticouders toestemming hebben ontvangen van het

ICBF en dus op de wachtlijst staan van het ICBF in Colombia. De datering van de

toestemmingsbriefvan het ICBF is van toepassing.

De gemiddelde wachttijd in 2005 was 16 maanden. De langste wachttijd was 22 maanden, de

kortste wachttijd was 1 maand. Door de reorganisatie van het ICBF en de veranderingen van

de procedure in Colombia, stonden er ultimo 2005 nog 101 ouderparen op de lijst. In

vergelijking tot voorgaande jaren een hoog aantal. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
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wachtlijst niet groter dan dit aantal meer wordt omdat HOGAR een beperkende maatregel van

100 wachtenden hanteert.

Aantal wachtende families per jaar.

Jaar: omvang wachtlijst:
Eind van 2005 101

Eind van 2004 111

Eind van 2003 73

Eind van 2002 86

Eind van 2001 46

Eind van 2000 52

1.4 Samenwerking met ICBF

Er is nog steeds sprake van een goede samenwerking met het ICBF in Colombia. Het ICBF

stelt meer eisen aan de bemiddelende organisaties waar het ICBF contact mee heeft. Tijdens
het bezoek in juni van de secretaris van HOGAR aan het ICBF wordt dit voorgelegd. Dit

houdt voor HOGAR in dat de statuten gewijzigd moeten worden en de organisatie moet

worden aangepast. Een en ander wordt zo goed mogelijk in gang gezet maar is eind 2005 nog

niet rond. De dossiers van HOGAR zijn goed. | buiten verzoek

buiten verzoek

De dossiers worden door het hele land gestuurd. Vooral uit Medellin en Cali komen veel

voorstellen van special need kinderen waarvoor een andere procedure van kracht is. Het ICBF

kantoor in Cali had een zwaar geestelijk gehandicapt kind toegewezen als “gezond kind” aan

een echtpaar dat een zo gezond mogelijk kindje wenste. Dit voorstel is door HOGAR

afgewezen hetgeen heeft geleid tot discussie tussen het ICBF regionale kantoor Cali en

HOGAR. Uiteindelijk heeft HOGAR daarover een klacht ingediend zowel in Cali zelf als in

Bogota. Het ICBF heeft geen maatregelen getroffen een dergelijke situatie in het vervolg te

voorkomen. Het kantoor Cali benadeelde de familie en heeft hen langer laten wachten.

HOGAR heeft de eis gesteld dat de kinderen die worden voorgesteld uit Buenaventura

voortaan een extra medisch onderzoek moeten ondergaan bij een kinderarts in Cali op

initiatief van HOGAR. Deze maatregel heeft in 2005 gewerkt.

In geval van een special need voorstel wordt adequaat en snel gereageerd. Het ICBF geeft bij
een voorstel de vergunninghouder twee maanden de tijd om een voorstel te bestuderen.

HOGAR geeft over het algemeen binnen deze twee maanden antwoord.

Nog steeds worden de nazorgrapporten secuur opgestuurd naar het ICBF. Aangezien dit het

enige aanknopingspunt is voor de regionale kantoren om een idee te hebben van hoe het gaat
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daar in dat verre Nederland wordt dat zeer gewaardeerd. Er worden tegenwoordig geen 4
maar 3 rapporten verstuurd. De rapporten worden direct naar de regionale ICBF kantoren

gestuurd. Per kwartaal ontvangt het hoofdkantoor van het ICBF een lijst met aangekomen
kinderen.

De families die adopteren gaan goed voorbereid op reis. Het adoptiekindis altijd zichtbaar
welkom en gewenst.

De Coérdinatrice van het adoptieprogramma en de Directrice van het ICBF, respectievelijk,
5.1.2 zijn nog steeds bezig met eenaantal

grote veranderingen binnen de organisatie van het ICBF op het hoofdkantoor en landelijk bij
de regionale kantoren. Dit heeft geleid tot een stop op de toewijzingen, veel onenigheid tussen

het hoofkantoor en de regionale kantoren. Ook is er veel onenigheid tussen de pleeggezinnen
en kindertehuizen waardoor de procedure van de adoptiekinderen onredelijk lang kunnen

oplopen. Tijdens het bezoek aan het hoofdkantoor heeft HOGAR haar ongenoegen kenbaar

gemaakt over een adoptiekind dat 4 jaar heeft gewacht in een pleeggezin en alsnog is

geadopteerd.

De wachttijden van de aspirant adoptie ouders lopen eveneens nog steeds op. Ook dit is een

gevolg van de slechte verstandhoudingen.

Er worden ook veranderingen doorgevoerd in de procedure voor het adoptiekind zelf. De

voorbereidingsperiode en integratieperiode worden definitief verlengd.

Het ICBF heeft de documentatie van het kind verbeterd. Er is nu uniformiteit. De volgende

rapportage is nu in de meeste gevallen aanwezig.
- sociaal rapport
- Situatie in het pleeggezin m.b.t. gedrag en gewoontes
- medisch rapport met vaccinatieoverzicht

- psychologische informatie
- afstandsverklaring, verklaring van verlatenheid

- aids - test

- voedingsrapport
- geboorteakte gelegaliseerd.

HOGAR eist een extra medisch onderzoek van kinderen afkomstig uit Buenaventura en een

hepatitis B test bij alle adoptiekinderen.

Zoals al eerder aangegeven hecht mevrouw| 9.1.26 ____|veel waarde aan de

uniformisering van processen bij het hoofdkantoor en de regionale kantoren. Dat blijkt uit de

waarde die zij hecht aan de [SO certificering en de waardering die zij uit voor het feit dat

HOGAR ISO gecertificeerd is. Tevens gaan er regelmatig personeelsleden van regionale
kantoren op training.
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In 2005 had de reorganisatie van het ICBF nadelige gevolgen voor de wachttijd van de

families die op de wachtlijst van het ICBF staan en de te adopteren kinderen die veel langer in

tijdelijke opvang verblijven.

In juni 2005 bezoekt de secretaris| 5.1.2€ die aangeeft dat onderstaande

veranderingen zijn doorgevoerd:

- Er worden geen ouderparen geaccepteerd waarvan er één een medisch probleem heeft

dat zowel de leefomstandigheden als de levensverwachting kan beinvloeden. Tevens

worden aanvragen op filantropische gronden geweigerd

- De informatie over de kinderen moet uniform worden. Zodat alle regio’s dezelfde

rapportage leveren.

- Er is maar een wachtlijst voor alle adoptiekinderen die wordt gecontroleerd door de

comité vergaderingen en er wordt op aangegeven hoeveel families naar de regio’s zijn
doorgestuurd.

- Er zijn nu ook wachtlijsten van de regio’s, daarop gaan Colombianen voor.

- Internationale organisaties moeten al 5 jaar met ICBF werken.

De volgende punten zijn niet doorgevoerd, er wordt wel naar verbetering gestreefd:

- Meer reserves voor het zoeken naar roots volgens de Colombiaanse wet art. 1114 moet

er geld voor gereserveerd worden zodat ICBF daar beter aan tegemoet kan komen.

- Wanneer dossiers worden doorgestuurd naar gebieden waar adoptieouders niet naar

toe kunnen reizen, en indien er een comité vergadering is geweest waarbij het kind

goed is ingeschreven, dan kan de advocate van de familie een aanvraag indienen bij de

directora om verandering van regio te vragen. Het kind verandert dan van adres en

daarna kan het proces bij een andere regio gevoerd worden.

De leeftijdsgrenzen zijn:

Kinderen van 0 tot 2 jaar (0-35 maanden) families tussen 25 en 38 jaar
Kinderen van 3 tot 4 jaar (36-59 maanden) families tussen 39 en 41 jaar
Kinderen van 5 tot 6 jaar (60-83 maanden) families tussen 42 en 44 jaar.

Kinderen van 7 jaar en ouder is voor ons niet van toepassing omdat de Nederlandse wet stopt

bij 6 jaar. In uitzonderingsgevallen worden kinderen ouder dan 6 jaar geadopteerd.
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Tijdens de bespreking wordt de procedure van de special need kinderen gevraagd. Met name
waar een regionaal kantoor zich aan te houden heeft. Dit in verband met onze klacht over een

toewijzing van een zeer zwaar geestelijk gehandicapt kind. 5.1.2€ beeft aan dat

de regionale kantoren dit kind inderdaad als special need bij het hoofdkantoor had moeten

melden. De klacht van HOGAR is terecht.

Tijdens deze bespreking meldt 6.1.2 |dat het ICBF in de toekomst ook financiéle

gegevens van de bemiddelaars zal gaan vragen. HOGAR geeft aan een vrijwilligers
organisatie te zijn zonder inkomsten. Alle kosten worden aan adoptie besteed en of in de

projecthulp in Colombia aan projecten besteed. Om het laatste toe te lichten wordt er een

overzicht van de projecten en de financiéle investering gemaakt voor het ICBF.

2.5 Vertegenwoordiging van HOGAR in Colombia

Gezien de complexe omstandigheden bij het ICBF kunnen we toch nog concluderen dat er

veel families gelukkig zijn met hun adoptiekind dan kunnen we dus spreken van een

uitstekend bemiddelingsresultaat. Het gaat niet om kwantiteit maar om kwaliteit. Dit is te

danken aan de inzet van 5.1.2e de officiéle vertegenwoordigster van

Stichting HOGAR in Colombia. Zij is al meer dan 25 jaar een onmisbare schakel in de

HOGAR-keten. Het feit dat er 52 kinderen konden worden geplaatst en 44 procedures werden

afgerond geeft aan dat | 5.1.2e heel hard gewerkt heeft.

is in Colombia de spin in het web. Haar takenpakket is zeer uitgebreid. Het

allerbelangrijkste deel daarvan is het onderhouden van de relatie met het ICBF. Ze bezoekt

met zekere regelmaat het ICBF Sede Nacional (het hoofdkantoor) in Bogota voor overleg
over adoptiedossiers en onderhoudt de contacten met de adoptieafdelingen van de regionale
ICBF-kantoren. Een belangrijke toevoeging is de bevoegdheid om uit naam van HOGAR

direct te mogen afwijzen indien een voorstel niet conform de adoptiewens van de aspirant-
adoptieouders is.

Ze heeft tevens een netwerk van medische specialisten in Colombia opgebouwd dat gebruikt
wordt om adoptiekinderen aanvullend medisch te laten onderzoeken, indien dit volgens

ofHOGAR noodzakelijk dan wel gewenst is.

Voorts regelt zij de juridische bijstand voor de adoptieprocedures in Colombia. Indien

mogelijk treedt ze zelf op als advocaat voor families.(Dit hangt in sterke mate afvan

persoonlijke beschikbaarheid en bereikbaarheid van andere steden per vliegtuig vanuit haar

woonplaats Medellin). Daar waar dit niet haalbaar is, doet zij een beroep op andere advocaten

die dan in procureurschap voor haar werken.

Ook heeft ze intensief contact met tolken in het hele land en met de officieel beédigde
vertaalster in Bogota, die de vanuit Nederland toegestuurde adoptiepapieren in het Spaans
vertaalt en vervolgens bij het ICBF Sede Nacional (hoofdkantoor) inlevert.
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Tenslotte coérdineert zij met het oog op de terugreis naar Nederland een aantal afrondende

administratieve handelingen die in Bogota moet worden verricht (paspoorten, legalisaties,

uitreispapieren etc.) Daartoe maakt ze al jaren gebruik van de diensten vant Sze lin
Bogota. Ook hij heeft zich onmiskenbaar ontpopt tot een belangrijke schakel in de HOGAR—

keten.

ziet als coérdinator projecthulp in Colombia toe op de besteding van het geld dat

HOGARjaarlijks uittrekt voor ondersteuning van op kinderen gerichte sociale projecten in

Colombia.[size Jsteekt heel veel vrije tijd en energie in dit werk, zonder enige vergoeding
voor de kosten die hij maakt.

2.6  Vertalers

a) Colombia

Helaas krijgt HOGAR in 2005 te kampen met een groot probleem met vertaalwerk dat wordt

uitgevoerd in Bogota. De vertaalster die voor HOGAR werkte verhoogde de rekeningen
geleidelijk aan. Aangezien een kwartje toch al gauw een gulden werd, is dit niet onopgemerkt
gebleven en heeft HOGAR actie ondernomen.

- Er werd een andere vertaalster bereid gevonden het werk over te nemen in

samenwerking met twee vertalers in Nederland die hun werk door haar laten

controleren en indienen.

- Het indienen bij het ICBF van de dossiers, die nog in haar bezit waren, werd

eerst afgewacht om te voorkomen dat adoptie ouders die de dupe zouden

worden van de discussie tussen de betrokken vertaalster en HOGAR.

- In het kader van de transparantie van de bemiddelingsorganisatie om een

specificatie van de vertaalkosten gevraagd.

- Uiteindelijk worden de te hoge rekeningen door HOGAR zelf nog eens

nagerekend. De ouders betaalden het redelijke bedrag en HOGAR vulde de

helft van het verschil aan om ook de vertaalster tegemoet te komen.

- Uiteindelijk wordt er door de penningmeester van HOGAR een eindafrekening
opgesteld en een nog openstaand bedrag wordt betaald aan de vertaalster. Zij
had de gelegenheid te reageren indien zij het hier niet mee eens was. De

penningmeester heeft een maand gewacht op haar reactie en de afrekening toen

uitgevoerd en afgesloten.

- Er wordt geen werk meer naar deze vertaalster gestuurd.
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De communicatie met deze vertaalster verliep uiterst moeizaam en na het sturen van de

eindafrekening was er helemaal geen contact meer.

De andere vertaalster | 5.1.2e | is bereid om voor een met haar afgesproken
tariefte vertalen samen met de vertalers | 5.1.2e |in Nederland.
HOGAR is haar dankbaar voor haar bereidwilligheid en inzet.

De vertalers hebben alle dossiers binnen de voor HOGAR als wenselijke beschouwde periode
ingediend bij het ICBF. De voorraad dossiers van HOGAR families bleef uiteindelijk
constant. Het aantal ingediende dossiers zal nimmer een stimulerend effect hebben bij het

ICBF daar het ICBF alles op volgorde van binnenkomst afhandelt, ongeacht hoeveel dossiers

dat zijn.

Totaal aantal dossiers naar Colombia

2005 52 dossiers

2004 83 dossiers

2003 72 dossiers

2002 99 dossiers

2001 78 dossiers

2000 55 dossiers

In verband met de transparantie van de organisatie heeft stichting HOGAR de vertalers

verzocht een specificatie van de dossiers bij elke rekening te geven. Per document wordt

aangegeven hoeveel woorden er zijn vertaald.

b) Nederland

Ook in 2005 zijn er veel dossiers van voorgestelde kinderen vertaald door onze vertaler

| S126 | Hij toont ook voor het nieuwe HOGAR een grote inzet. Veelal worden

zijn vertalingen binnen een paar dagen terug ontvangen. Indien nodig kan hij binnen 24 uur

een vertaling terugsturen naar het Secretariaat. Zijn inzet draagt zonder meer bij aan een

snelle afhandeling van de beslissende fase in het bemiddelingsproces in Nederland.

Daarnaast maakt de stichting gebruik van vertaalbureau Mariposa. 5.1.2¢ vertaald net

zoals dossiers van kinderen binnen een paar dagen en zelfs indien nodig binnen 24

uur. Ook[»+2e]zijn wij zeer dankbaar voor haar inzet.

Gezien het feit dat dossiers meer informatie bevatten en er steeds meer special need kinderen

worden aangeboden is het van groot belang dat de vertalers naast elkaar werken. Tevens

worden er regelmatig ook dossiers van adoptie ouders door beide vertalers vertaald.
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De nazorgrapportage wordt vertaald door[5.1.2e]al sinds jaren is hij tegen gereduceerd tarief

bereid de jaarlijkse nazorgrapporten te vertalen.

2 Verdragsadopties.

Sinds medio 1999 worden adopties in Colombia uitgevoerd conform de bepalingen van het

Internationaal Adoptieverdrag. Voor de ouders heeft dat als groot voordeel dat het

adoptiekind meteen de Nederlandse nationaliteit krijgt omdat het Colombiaanse vonnis

automatisch erkend wordt door Nederland.

buiten verzoek

Het verstrekken van de overige benodigde documenten over en weer door de Centrale

Autoriteiten van Nederland en Colombia en de Nederlandse ambassade in Bogota verliepen
ook in 2005 soepel.

3.  Visumregeling

De door de Colombiaanse overheid ingevoerde visumregeling voor adoptie ouders is van

toepassing omdat er een gerechtelijk proces gevoerd wordt. Adoptie is immers een

“rechtszaak” met een vonnis getekend door de rechter. De voorwaarden voor het verkrijgen
van een visum zijn door het Consulaat Generaal te Amsterdam duidelijk gesteld. Het visum

wordt verstrekt op het Consulaat Generaal in Amsterdam en kost nog steeds € 175,-. De

Verklaring Omtrent Gedrag is niet meer nodig voor een visum voor Colombia.

4.  Organisatie HOGAR

a) Intake, 51.2e |

Er is een speciaal telefoon en faxnummer waarmee HOGAR naar buiten treedt.

[sizecombineren deze taak met het werk als onderwijzer op de basis school en twee

kleine kinderen thuis. Een en ander naar volle tevredenheid want de ouders reageren positief
op de informatie die dit echtpaar verstrekt met het oog op adoptie in Colombia. Zij hanteren

de regels die ons zijn doorgegeven door het ICBF Sede Nacional in Bogota. Zij voeren ook de
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beperkende maatregel (maximaal 100 dossiers in behandeling) door. Ze houden bij hoe lang
de adoptie ouders moeten wachten op het moment dat de procedure bij HOGAR start

b) De contactpersonen
HOGAR heeft 5 contactpersonen die begeleiden de adoptie ouders bij het samenstellen van

hun dossier en gedurende de procedure. Zij geven alle benodigde informatie en houden de

adoptie ouders op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot hun procedure. Hun
taak wordt in 2005 duidelijk zwaarder. De adoptie ouders stellen meer eisen, ze laten zich al

gauw van hun stuk brengen door verhalen van anderen op internet en reageren af op hun

contactpersoon. Er is duidelijk een mentaliteitsverandering merkbaar bij de adoptie ouders,
dat maakt hun taak zwaarder.

c) Het secretariaat

buiten verzoek

De secretaris neemt de verdere administratieve taken waar. Contact houden met de Centrale

Adoptie Autoriteit in Nederland en met het ICBF in Colombia via de vertegenwoordigster

| 5.1.2e Het lezen, van dossiers van aspirant ~ adoptieouders die naar

Colombia worden gestuurd voor vertaling en vervolgens worden ingediend bij het ICBF Sede

Nacional in Bogota. Het lezen en laten vertalen van dossiers van voorgestelde kinderen. In

geval van “special need” kinderen houdt de secretaris contact met de contactpersonen met

betrekking tot de beoordeling van het medisch dossier tevens vraagt de secretaris medisch

advies indien dit wenselijk is. Het contact houden met het Consulaat Generaal in Amsterdam.

Het doorgeven van gewenste wijzigingen in het proces aan contactpersonen en de kwaliteits

coérdinator. Het bijhouden van statistieken en uiteindelijk het opstellen van het jaarverslag.
Het verzorgen van de interne contacten tussen de vrijwillige medewerkers van HOGAR.

d) Nazorg

Er is een coérdinator nazorg en er zijn 5 nazorg contactpersonen.
Het nazorgwerk vereist veel toewijding, geduld, tact en soms ook overredingskracht van de

betrokken nazorg contactpersonen. Lang niet elke familie is zich bewust van het belang en de

noodzaak van medewerking aan de nazorgprocedure, ook al hebben ze zich daartoe juridisch

verplicht. Elke familie die via de stichting HOGAR heeft geadopteerd, is verplicht drie keer

een nazorgrapport in te leveren. Bij niet naleven van die verplichting kunnen onverbiddelijke
sancties getroffen worden.
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In geval van niet naleven van de nazorgverplichting overlegt de nazorgcoérdinator met het

bestuur. Dan kan er besloten worden tot het schrijven van een aanmaning en uiteindelijk het

uit handen geven van de weigering aan een jurist. Tevens heeft HOGAR in 2001 het besluit

genomen om gezinnen die zich niet aan de nazorgverplichting houden dan ook niet meer in te

schrijven voor een volgende procedure.

Een belangrijk nazorgaspect is dat de betreffende contactpersonen tijdig probleemsituaties
signaleren, waarop adequaat kan worden ingespeeld. Onder meer door verwijzing naar

hulpverlenende instanties. De contactpersoon heeft dus alleen maar een verwijzende functie.

De contactpersonen nazorg worden goed geinformeerd en zijn zelfzeer ervaren adoptie
ouders maar geen professionele hulpverleners

Het werk van de nazorgcontactpersonen wordt in Colombia zeer gewaardeerd. De stiptheid
waarmee de stichting uitvoering geeft aan de in de Colombiaanse adoptiewet opgenomen
verplichting tot nazorgrapportage over de leefsituatie van geadopteerde Colombiaanse

kinderen, wordt door het ICBF alom geprezen.

e) Roots

Steeds meer geadopteerde kinderen doen een beroep op het secretariaat van de stichting
HOGAR om hulp te bieden bij het zoeken naar biologische ouders ofandere familieleden in

Colombia. Deze roots-vragen worden in Nederland door het secretariaat gecodrdineerd. Van
het secretariaat krijgen de ouders ofde jong volwassenen die zoeken, een machtiging (poder).
De machtiging wordt gelegaliseerd en geapostilleerd en vervolgens doorgestuurd naar] 5.1.2e |

5.1.2€ Zij kan met de machtiging het dossier bij het ICBF laten openen en

kopiéren. Degenen die een beroep doen op deze mogelijkheid kunnen dan zelfverder zoeken

aan de hand van de informatie uit het dossier van het ICBF.

Omdat het zoeken na zoveel jaren vaak problemen oplevert heeft de secretaris samen met de

vertegenwoordigster in Colombia besloten een “roots verzoek” op te stellen. Na het tekenen

van het adoptievonnis wordt ter kantore van het ICBF dit document getekend door de adoptie
ouders. Als dan de procedure volledig is afgerond wordt alle documentatie over het kind

opgevraagd, verzameld en gekopieerd voor de adoptie ouders en naar het secretariaat in

Nederland gestuurd. Naar onze mening voorkomt dit veel zoeken achteraf.
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Bestuur

Bestuursvergadering d.d. 8 februari 2005

De resultaten van 2004 worden besproken en gelijk wordt bestuur geinformeerd over de

reorganisaties van het ICBF in Colombia. Er zullen geen kinderen toegewezen worden

gedurende een aantal maanden. Dit heeft ten gevolg dat de wachtlijst groeit en de te wachten

tijd toeneemt. Het bestuur besluit adoptie ouders middels een brief te versturen via de

contactpersonen te informeren en te laten weten dat men rekening dient te houden met een

wachttijd van 2 jaar.

De problemen met de vertaalster in Colombia worden besproken. Er wordt besloten nu van

een andere kant contact te zoeken en haar om specificatie van de kosten te vragen in verband

met de transparantie en de wettelijke eis waaraan stichting HOGAR moet voldoen.

Tijdens deze bestuursvergadering wordt besloten de reis van de secretaris van stichting
HOGAR uit te stellen naar een later tijdstip in het jaar. De reis van de voorzitter langs de

projecten van HOGAR gaat wel door.

Het bestuur verhoogt de vergoedingen voor de medewerkers in colombia.
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Uitzending Netwerk 20 september 2007

Doel van deze nota

- U te informeren over de Netwerkuitzending van 20 september jl. m.b.t.

interlandelijke adoptie;

buiten verzoek

Toelichting

Uitzending Netwerk

buiten verzoek

puiten verzoek Verder is aan de orde gesteld dat de stichting HOGAR,
die onder andere bemiddelt in Colombia, de CA en betrokken ouders heeft

ingelicht over een aan de CA gezonden brief waarin de ervaren

onbetrouwbaarheid van informatievoorziening van het ICBF (CA van

Colombia) aan de orde is gesteld. | buiten verzoek |
buiten verzoek
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Bij de Centrale Autoriteit bekende gevallen met betrekking tot Colombia.

De klachten over Colombia komen niet helemaal uit de lucht vallen. Onlangs
hebben zich twee gevallen voorgedaan waarbij kinderen uit Colombia aan

Nederlandse aspirant-adoptiefouders waren voorgesteld en waarvan achteraf

bleek dat de in de medische verklaringen verstrekte informatie onvolledig was.

In beide gevallen was door de Centrale Autoriteit (CA) een zgn. approval

afgegeven in het kader van artikel 17c van het Haags Adoptieverdrag. Een kind

bleek een onvermelde — overigens medisch herstelbare- handicap aan beide

handen te hebben.

Bij het andere geval bleek het kind bij de overdracht in Colombia

gedragsproblemen te hebben met een neurologische achtergrond. Deze

aspirant-adoptiefouders hebben op het laatste moment van de opneming
moeten afzien vanwege de inschatting dat de problematiek van dit kind hun

draagkracht zou overstijgen.

In beide gevallen is dezerzijds de CA van Colombiangesroken 3 is

gewezen op het belang van volledige en juiste informati ekking.
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buiten verzoek |
buiten verzoek | Intussen zal

deze week met de vergunninghouders worden overlegd of de adoptierelatie
met Colombia moet worden opgeschort. De vergunninghouders beoordelen

die situatie nu nog verschillend. Vooruitlopend op dat overleg houden de

‘ivergunninghouders nu wel al pas op de plaats.
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Doel van deze nota: Directoraat-Generaal
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/ Zoals besproken tijdens het gesprek op 1 februari jl. u te informeren over: Directie Justitieel Jeugdbeleid
Dy)

Pra buiten verzoek

Datum

7S Laatste stand van zaken omtrent ontwikkelingen met betrekking tot Colombia
veniiaeiians

Ons kenmerk

223904

buiten verzoek

iF

buiten verzoek

‘ Colombia

Zoals tijdens het overleg met u op woensdag 1 februari jl. is aangegeven,

informeer ik u hierbij over het volgende.

Door de Colombiaanse TV-zender Caracoal TV wordt onderzoek gedaan naar

mogelijke onreglementair verlopen adopties van Colombiaanse kinderen, onder

meer naar Nederland.
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Het zou gaan om kinderen van wie de biologische ouders geen afstand hebben Directoraat-Generaal

gedaan voor adoptie. De Centrale autoriteit van Colombia (het ICBF) zou deze —
Sanctietoepassing

kinderen geforceerd hebben weggehaald bij hun ouders en hebben aangeboden Directie Justitieel Jeugdbeleid

voor internationale adoptie. Het onderZ68k van Caracoal TV zou zich richten op
DI

relatief recente adoptie (kinderen tussen 5-10 jaar).
Datum

Voor uw achtergrondinformatie bericht ik u nog het volgende.
Stee once

In Colombia behoort het tot de bevoegdheid van het ICBF om ouders van
Ons kenmerk

kinderen die op straat worden aangetroffen of worden mishandeld, uit de
223904

ouderlijke macht te ontzetten en de kinderen te plaatsen in instellingen of

pleeggezinnen.

Wanneer uit onderzoek blijkt dat de kinderen niets meer van hun ouders te

verwachten hebben, biedt de Colombiaanse wet de mogelijkheidde kinderen in

adoptiegezinnen te plaatsen. Wanneer dit nationaal niet lukt Kunnen de kinderen
ookvoor interlandelijke adoptie in aanmerking worden gebracht.

Mogelijk dat het onderzoek van de journalist naar enkele kinderen die door

Nederlandse ouders zijn geadopteerd kinderen betreft voor wie dit het geval is.

In het kader van dit onderzoek heeft de journalist| 5.1.2e aan United

Adoptees International kenbaar gemaakt naar Nederland te komen. Hij wil hier

onderzoek doen naar de Nederlandse kant van de zaak en mogelijk Nederlandse

ouders interviewen.

De UAI heeft de journalist verwezen naar het ministerie van VenJ, de Raad voor

de Kinderbescherming en de hoogleraren | 5.12e |
Inmiddels heeft | 5.1.20 eich per mail gemeld bij de afdeling

Jeugdbescherming van DJJ met de mededeling dat hij in de week van 26 februari

naar Nederland zal komen met het verzoek om een interview.In dit kader is met

de Raad voor de Kinderbescherming al afgestemd dat eventuele contacten met de

journalistviaDV van VenJ dienen te verlopen. oO

Uit berichtgeving van de Vereniging Wereldkinderen, die bemiddelt bij adopties uit

Colombia, komt naar voren dat het ICBF inmiddels een juridische procedure tegen
het programma heeft aangespannen. Wereldkinderen is (nog) niet benaderd voor

een interview, maar heeft al wel contact gehad met een van de ouderparen die

door de journalist is benaderd. Dit ouderpaar heeft aangegeven niet te zullen

meewerken aan een interview.
i ‘ulin bovemopVia de Nederlandse ambassade in Bogota is het bericht ontvangen dat het ICBF ‘

contact wil leggen met de Nederlandse Centrale autoriteit om proactief op te atte an

ra
treden en zo mogelijke schade aan de betrekkingen tussen Colombia en

Md cotecloon—
Nederland te voorkomen. a bet ase eveei~
U wordt van eventuele verdere ontwikkelingen op de hoogte gehouden. re =)/VA Jesxencel to

fac ditoven (
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Factsheet betreffende getroffen maatregelen rond adopties in Colombia

Achtergrond:
Op 19 april 2012 verscheen in De Telegraaf een bericht over mogelijke
misstanden bij adopties uit Colombia.

Aanleiding was een uitzending op de Colombiaanse TV, waarin werd beweerd

dat kinderen bij hun ouders zouden zijn weg geroofd en vervolgens voor adoptie
naar het buitenland zijn gegaan. Enkele van deze kinderen zouden door

Nederlandse ouders zijn geadopteerd.

Met de Colombiaanse Centrale autoriteit, het ICBF, is contact gehouden over

het onderzoek dat naar aanleiding van de TV-uitzending is ingesteld.
Daarnaast heeft het ICBF de televisiemakers aangeklaagd voor onjuiste
berichtgeving en het overtreden van de Wet ter bescherming van de jeugd.

In een procedure voor het Constitutionele Hof is het ICBF in het gelijk gesteld
en zijn de programmamakers veroordeeld tot rectificatie, omdat geen

aantoonbaar bewijs is geleverd dat er iets mis is geweest.
Ook hebben de programmamakers de opdracht gekregen het ICBF de

gelegenheid te bieden in een uitzending van het programma Septimo Dia de

gedane beweringen te weerleggen.

Het Constitutionele Hof heeft het ICBF ook opgedragen in het vervolg, alvorens

een kind voor adoptie in aanmerking te laten komen, het onderzoek naar de

mogelijkheid van opvang binnen eigen familieverband uit te breiden tot de zesde

graad.
Om deze reden heeft het ICBF op 1 maart 2012 besloten een onderzoek in te

laten stellen naar 1300 procedures waar het kind op dat moment vrij was

gegeven voor adoptie. Onderzocht is of de juiste procedure is gevolgd, of aan de

wettelijke termijn is voldaan en of de dossiers volledig zijn.
Het onderzoek is uitgevoerd door het Colombiaanse Openbaar Ministerie.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het ICBF in de onderzochte 1300

procedures zorgvuldig heeft gehandeld en dat de informatie in de dossiers klopt.
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Kamerlid:

Partij

Vraag:

Is bekend of uit het onderzoek ook is gebleken dat er geroofd kinderen ook in

Nederland terecht zijn gekomen?

Antwoord:

In een procedure voor het Constitutionele Hof is het ICBF in het gelijk gesteld
en zijn de programmamakers veroordeeld tot rectificatie, omdat geen

aantoonbaar bewijs is geleverd dat er iets mis is geweest.
Er is dus niet gebleken van geroofde kinderen.
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Kamerlid:

Partij

Vraag:

Het Constitutionele Hof heeft het ICBF opgedragen om, alvorens een kind voor

adoptie in aanmerking te laten komen, het onderzoek naar de mogelijkheid van

opvang binnen eigen familieverband uit te breiden tot de zesde graad. Om deze

reden heeft het ICBF besloten een onderzoek in te laten stellen naar 1300

procedures waar het kind op dat moment vrij was gegeven voor adoptie.
Waarom was dat en waar is naar gekeken?

Antwoord:

Het ICBF heeft dit onderzoek laten instellen om te checken of de medewerkers

hun werk in alle 1300 zaken goed hebben gedaan.
Onderzocht is of de juiste procedure is gevolgd, of aan de wettelijke termijn is

voldaan en of de dossiers volledig zijn.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het ICBF in de onderzochte 1300

procedures zorgvuldig heeft gehandeld en dat de informatie in de dossiers klopt.
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Kamerlid:

Partij

Vraag:

Het ICBF heeft van het Constitutionele Hof de opdracht gekregen het onderzoek

naar de mogelijkheid van opvang binnen eigen familieverband uit te breiden tot

de zesde graad.
Hoe verhoudt dit zich tot de conclusie van het Constitutionele Hof dat geen
aantoonbaar bewijs is geleverd dat er iets mis is geweest?

Antwoord:

Het Constitutionele Hof heeft geconstateerd dat er geen aantoonbaar bewijs is

geleverd dat er iets mis is geweest. Dit laat onverlet dat er altijd gestreefd moet

worden naar een (nog) zorgvuldigere procedure. Dat was voor het ICBF

aanleiding om toch onderzoek in te laten stellen.

Ik meen dat het een goede ontwikkeling is dat nog beter gekeken wordt naar de

mogelijkheid een kind in eigen familieverband te laten opgroeien.
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