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1126 säo Paulo, 24 april 1918. 

11e,r.1 .Adoptie van Braailiaan.ae k1D4eren 
door He4erlan4ere.-

Au 

.Lk heb 4• "r U b.et naYolgende te berichten. 
De laatste aaan4e heet1' een aantal le4erl.allda • vronen 41 t 
Cot1a'1laat Generaal. gel>oort.-aot• voorgel•gcl, veel.al Y.xoaeael.4 

Y&n 4"'betl'~ende vel1clar1ngen ftll anaen of vro~vrollWen, met 
be'lrekld.ag tot kinderen, 41• 111.J tijdeoa een meeat k~rta'ton41c 
veAlij~ al• toerist in 11ras1l11 ter wereld souden hebben gebracht. 
De pereonen in kweat1• wilden met desa kinderen, voorzien van ee11 
lJru111aana paspoort, naar lfederl.and terugreizen en bad.den om vr1~
atell1ng te verkrijgen van het u1treia-depoe1to, ad.Crl.22.000,00, 
een ooulAlaire verklaring ao41& dat genomde kinderen voor on,.,_ 
paalde t1J4 in Jle4erlaa4 worden t•egelateQ. 

» .. • verklarillg• WV'4• 4•u,s1~da, aiet '""'1gerd op 
grond YaD hri a•tel.4• Sa•• 1'1'11.ef na te Mia1•ter van 11Q1tenl•n6-
ee Zak• ..., 12 ~Nftari 196$, k"ark DAI/JS-)01.5(VJ.29, 1.w.1 

•dat 1'et •iet op 4e ••.,.. te •.twlu-• uaisa,i.atrat1e ligt te 
oD4enoeken or. ia het ell4edaaY1&• pyal wel.l1ohJ verdu1ater1ng van 

I 

van ataa't wordt gepleeg4"• Sr werd clan ook dezeraijda geen nader ., 
oDderzoek 1qete14 ~ 4• ~u1a'the14 -van het /gestelde in bedoel-
de lb:aailiaanae 4ooaeatea, 1'0".i 111 een a.wra1 geval.laa. ale 
praktisoh aekv mo"t •ori• aanpaomen 4at f•t betrof h.t.l. &a
a4opt••E4t k1n4enn • D1P Id.aderen gebore,i ui "t Hederl.an4•• owtQIIJ. 
hier alo~ a1e't ale toert.'t 'l'erbl1.1ven4e. / 

A4opt1" n~D 1'.it.1. ••• •••ou41, t• bewerkstelligen• 
het 1• Mil paa'bl,S.ek gelleill 4a• het niet ~"n 1n het binnenland, 

t rgaar ook ••••••••••• 
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te 
j!RAáILlê·- I ... '1<-t o 

' o.c,Oona,aen.tio 4e J&QeiN 
• o~noc, n n , 



.. 

- 2 -

maar ook in grote ateden ale säo Paw.o, zeer gemak'ke11jk 18 niet 
met 4e ware feiten etrekkende off1cille geboorteaaoten enz. te vel'l
kri~gen. In dit verband moae ik mij ve:nr1Jz1ng veroorloven na.ar 
het gestelde op pagina 2 van de aan Uw ambtsvoorganaer gerichte 
briaf van de Minister van llaitenlandue Zoken dd. 20 november 1972, 
kenmerk DAZ/JZ-239488/777• 1:~:,f . ½ 

De indruk beet-t 4at de laatste tijd het aantal gevo.lleo 
vu voorgewende geboort;an YaA kinderen van hier a.l& toerist cd al

tllama zeer ti3deli~k verbl.13v•d• Nederlandee vro~wen toenemende 1-, 
waarbi~ 4• ~Aaollt t~ dat hot 1D meerdere govallen betro:rt eoht
geno••'• van E.,L~H.-eapl.07••• 41a in JlnwU11 kwamen "bevall•"• 
Ia enkele aevallen ~etro;t het VT011wen 41• enkele dagen voor cle \, ... 
weerde s•boon•, ~• YaD 1;wMl~•• s••erle1 waarneambar• tektlae 
vertoonden ctat ai~ 111 HD vergeYorclerct• atäat van cwaa.gueohap aoo
cleo verkeren. 

fin OD4&1'1'oek naar 4• 1'e1tel.1~k• toectraoht nm maken ia 1Q 

4ergel1~ke gevallen nin aogel.i~k, son4er de J111ethe14 in tw1~:te1 
te tr.idtn vaa ott1o111, llr&&ili•an•• oorkonden aurt alle mogeli~k• 
gevolgen van 41.•• 
11 .1 

Het oordeel over 4e mogel1Jkh•14 en oppo~ite1'1 t•nak• 
enigei-lt1 aaatregel te ••• laat 1k uiteraard o•er aan 4• beT088-
de Jfederlandee aaator1te1te11. 

; 
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1734/330 

Ond rp : n Adopti 11 van Brad.-

Bijlag a 2 

liae.nse kind•r n door 
Ned landers. 

Bras!lla, 3 mei 1978 

./. Ik h b de eer U bij aand afsohrif"t, in tweevoud.; 
aan t b1 den van en bri f van d Oonsul ... Generaal 
t s«o Paulo d. d. 24 april jl., no. 1126, naar 
da inhoud waarvan 1k korth id.ehal.v moe v rwijz n. 
Ik zal het op prijs stellen U zienswijze over d ze 

1 •nh id t vern en. 

I 

De Arnbassa.d ur, 

10.2.e 

De ,ini t r van 
Buitanlande en 
t 'o-Gravenhye 



( 

( 

Ms 

DOSSIER 
DAZ/JZ 
DAZ/SZ 

Doss. P, '.=t 2 /'t 1 3 
•S JU~l \9i8 
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10.2.e 

No. / 9-9 / S5"S 

Aan Harer Majesteits Buitengewoon 
en Gevolmachtigd Ambassadeur 
te 
Brasilia 

.. 

Dieostonderdeel: Di reet ie Al gemene Zaken Datum: 2 juni 1978 

Ooderw-erp : "adoptie" van 'Braziliaanse 
kinderen door Nederlanders 

Ken.medt: 

Onder verw1Jz1ng naar Uw schrijven dd. 3 mei 1978. no 1734/330, met 
bijlage, inzake bovenvermeld onderwerp, heb ik de eer Uw aandacht te 
vragen voor het hiernavolgende, 

In overleg m~t mijn ambtgenoot van Justitie en de Permanente Commissie 
van advies voor de Burge~lijke Stand en nationaliteitsaangelegenheden, 
deel ik U mede dat het niet op de weg ligt van de administratie als 
opsporingsambtenaar op te treden. 

Het is de Nederlandse autoriteiten vanzelf,$prelcend bekend dat te 
Uwent geboorteakten worden afgegeven die in strijd met de waarheid 
zijn opgemaakt. Het is echter onmogelijk in deze gevallen de ware 
afkomst van een kind te achterhalen zonder de Braziliaanse autoriteiten 
te benaderen. Hoewel de gang van zaken wordt betreurd, staan de Neder
landse autoriteiten weinig mogelijkheden ter beschikking aan de be
doelde, verkapte adoptie een einde te maken. 

In de zaak 'i10.2.e ~' (vide onder andere DAZ/.JZ-239488/777 
dd. 20 november 1972) was de Hoofdofficier van Justitie te Assen zelfs 
geneigd "de zaak maar te laten zoals die was". In dat geval hadden de 
ouders evenwel toegegeven dat het kind niet het biologisch kind van 
de Nederlandse moeder was en is het kind later hier te lande naar 
Nederlands recht geadopteerd. 

Zoals U bekend is kan in het geval van verduistering van staat de 
wijziging van de geboorteakte alleen plaatshebben na een bevel van de 
rechter, nadat verduistering van staat bij gerechtelijke uitspraak is 
vastgesteld. 

- In -
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

kenmerk: 

!ll!) l r,7 

DA'l./JZ-126110/ datum: 2 juni 1978 bl,d: 2 

ln geval lt!n als dl:! onderhavige zal het Openbaar Ministerie niet over 
wettig en overtuigend bewijs beschikken om de te Uwent opgemaakte 
mc<li~ cht! verklaring en/of geboorteakte met succes aan te tasten. 

Ho~wel begrip be8taat voor de verontwaardiging van de consul-generaal 
t~ Sao Paulo, zou het tegen de beginselen van de Nederlandse rechts
staat ingaan indien, in het geval van geboorte van kinderen in Brazilië, 
niet - zoals bij geboorte hier te lande en in alle andere landen ter 
wereld - bewijskracht wordt toegekend aan de geboorteakte. 

De administratie zal het aan het Openbaar Ministerie moeten overlaten 
of dat geneigd is (op aangifte van b.v. de, buren, die ~eenden d~ vrouw 
in kwestie vóór haar vertrek naar het land Uwer vestiging, geen tekenen 
van zwangerschap vertoonde~) bepaalde stappen te ondernemen. 

11 .1 

Zeer veel autoriteiten in het buitenland verbazen zich evenwel over de 
uniek Nederlandse praktijk, waarbij de vader, die een kind erkent, niet 
de biologische vader behoext te zijn. Vele buitenlandse kinderen worden 
erkend door Nederlandse "vaders" en vervolgens g~wettigd door opvolgend 
huwelijk van de ouders, terwijl vaststaat dat de man niet de verwekker 
is en soms zelfs niet meer dan tien jaar ouder is dan het kind. 

Zolang adoptie naar Nederlands recht nog zo moeilijk is en zolang ~doptie 
die in het buitenland heeft plaatsgevonden, zo moeilijk wordt aanvaard, 
zullen zich eige.naardige situaties voordoen. 
1 
•• 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
voor de Minister, 

het Roofd van het Bureau Juridische Zaken, 
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--'S-GRAVENHAGE, ~ :- .. . . 
~ ~.\nt·.~ 

2009/09/8209. 

Bij Kabinetsmissive van 12 januari 1982, no.Sa, heeft 

uwe Majesteit, op voordracht van de Minister en de staats

secretaris van Justitie, bij de Raad van State ter overwe

ging aanhangig gemaakt een wetsontwerp met memorie van toe

lichting, houdende partiële wettelijke voorziening ter zake 

van opneming van buitenlandse pleegkinderen. 

1. De Raad van State onderschrijft de mening van de be-

windslieden, dat het opnemen v~n buitenlandse pleegkinderen 

buiten de wettelijke regelingen om niet aanvaardbaar is en 

moet worden tegengegaan. Het college betwijfelt echter of 

dit doel met het onderhavige wetsontwerp bereikt zal worden. 

Ook overigens heeft de Raad bedenkingen tegen het ontwerp 

welke hierna uiteengezet zullen worden. 

2. In de toelichting constateren de bewindslieden, dat een 

aantal pleegouders zich niet houdt aan de voorschriften van 

de Vreemdelingencirculaire welke betrekking hebben op het 

opnemen van buitenlandse pleegkinderen. Zij achten dit on

aanvaardbaar. Naar hun mening biedt het geldend recht de 

overheid onvoldoende mogelijkheden om in dergelijke gevallen 

in te grijpen. 

Hoewel het hier gaat om een partiële voorziening, die 

op een algemene wettelijke regeling vooruitloopt, is de Raad 

van mening dat met deze summiere motivering niet kan worden 

volstaan. Hij neemt hierbij in aanmerking, dat de voorge

stelde wettelijke bepalingen te zijner tijd deel zullen uit

maken van genoemde algemene regeling, waarvan overigens nog 

geenszins vaststaat wanneer deze verwacht kan worden. 

Het college acht het wenselijk dat uiteengezet wordt, 

waarom de bewindslieden menen, dat de thans voorgestelde 

sanctionerende bepalingen, die uitsluitend tegen de pleeg-
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ouders zijn gericht, geboden zijn, en waarom hiermee thans 

volstaan kan worden. 

De Raad betwijfelt of deze bepalingen doelmatig zullen 

zijn. Met het· scheppen ervan wordt immers voorbijgegaan aan 

de oorzaken die tot het illegaal opnemen van buitenlandse 

pleegkinderen leiden. Het college denkt hierbij onder meer 

aan het feit dat het aantal kinderen dat op legale wijze 

voor interlandelijke adoptie in aanmerking komt sterk achter 

blijft bij het aantal aanvragen daarvoor. Voorts acht het 

college het twijfelachtig of deze bepalingen aangaande 

pleegouders doelmatig zullen zijn, zolang anderen die bij 

adoptie een rol spelen, bijvoorbeeld de bemiddelaars, niet 

aan regels onderworpen worden. Tenslotte wijst de Raad op 

het bestaan van bestuurlijke knelpunten, waardoor de werking 

van de voorgestelde bepalingen zal verminderen. Hij denkt 

hierbij aan de gemiddelde wachttijd van ruim twee-en-een

half jaar voor de aspirant-pleegouders voor het verkrijgen 

van de vereiste beginseltoestemming van de Minister van 

Justitie. 

3. De voorgestelde artikelen 1 en 2 richten zich uitslui-

tend tegen de pl~egouders en niet tegen anderen die bij 

adoptie betrokken zijn, zoals bemiddelaars. 

De Raad meent dat in dit verband in elk geval aandacht 

ware te besteden aan artikel 151a Wetboek van Strafrecht dat 

opzettelijke bemiddeling uit winstbejag om een kind van 6 

maanden of jonger zonder toestemming van de Raad voor de 

Kinderscherming op te doen nemen als pleegkind, strafbaar 

stelt. Het artikel draagt de sporen van de tijd waarin het 

vooral ging om Nederlandse babies (van ongehuwde moeders), 

die minder dan 6 maanden oud waren. Volgens de doctrine is 

echter onder een pleegkind ook een buitenlands pleegkind te 

verstaan. Bij de Raad rijst de vraag of in verband met het 

onderhavige wetsontwerp de grens van 6 maanden in dit arti

kel niet opgetrokken dient te worden. 

- 4. Op -
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4. Op grond van artikel 1, eerste lid, kan, als sanctie 

tegen de pleegouders, het kind voorlopig worden toevertrouwd 

aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dit is in de eerste 

plaats voor het kind en tevens voor de pleegouders een harde 

ingreep. 

Met de ingrijpende bevoegdheid van artikel 1, eerste 

lid, is, naar het lijkt, in het geheel geen rekening gehou

den met het belang van het kind. 

Als men beziet dat de voorlopige toevertrouwing op 

grond van artikel 241, tweede en derde lid, Boek 1 B.w. al

leen mogelijk is ter voorkoming van zedelijke of lichamelij

ke ondergang van het kind, en dat de verwijdering uit het 

pleeggezin op grond van de artikelen 10 en volgende Pleeg

kinderenwet (Stb.1964, 315) alleen in het belang van het 

kind kan geschieden, valt op dat in het onderhavige artikel 

niet als voorwaarde wordt gesteld dat het belang van het 

kind de ingreep vordert of medebrengt; sterker nog, de toe

vertrouwing is zelfs mogelijk wanneer zij in strijd is met 

het belang van het kind. Thans wordt de voorlopige toever

trouwing voorgesteld uitsluitend tot het doel om de illegale 

-binnenkomst van buitenlandse pleegkinderen tegen te gaan. De 

vraag doet zich dan ook voor of de ingreep niet een oneigen-

lijk gebruik van een juridisch middel is: niet alleen voor 

een ander doel dan waarvoor het gegeven is, maar zelfs in 

strijd met het belang waarvoor het middel oorspronkelijk is 

gecreëerd. De Raad is van oordeel, dat een zodanig gebruik 

weliswaar mogelijk is, maar vergaand van karakter is. In de 

toelichting ware dan ook uiteen te zetten, waarom in het on

derhavige geval het belang van het kind buiten beschouwing 

blijft. 

s. Op verschillende plaatsen in het Burgerlijk Wetboek is 

de bevoegdheid genoemd om minderjarigen voorlopig aan de 

Raad voor de Kinderbescherming toe te vertrouwen (verwezen 

- zij -
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zij naar de artikelen 241, derde lid, 272 en 332, Boek 1, 

B.W.). Op die plaatsen is de bevoegdheid voor de situatie 

waarin zij geldt uitgewerkt. 

Aangezien de voorgestelde bepalingen op geen enkele 

wijze geplaatst worden binnen de bestaande wetgeving, en de 

bevoegdheid niet nader is uitgewerkt, is onduidelijk wat er 

na de toevertrouwing met het pleegkind gebeurt. Indien het 

de bedoeling is dat het kind wordt geplaatst bij andere 

aspirant-pleegouders, die wel een beginseltoestemming van de 

Minister van Justitie hebben, rijst de vraag of niet bepaald 

moet worden dat de Raad voor de Kinderbescherming bevordert 

dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt. Door het gebrek aan 

aansluiting bij de bestaande wetgeving is ook niet duidelijk 

of, zoals in artikel 272, tweede lid, Boek 1 B.W. is be

paald, de voorlopige toevertrouwing vervalt, indien de offi

cier van justitie niet binnen 14 dagen van de rechtbank haar 

bekrachtiging vordert. Dit ware te verduidelijken. Tevens 

komt het wenselijk voor om aan te geven of en zo ja, op 

welke wijze voor de pleegouders in enig rechtsmiddel wordt 

voorzien. In artikel 15 Pleegkinderenwet is dit geschied. 

6. De voorgest~lde strafbepaling van artikel 2 staat ge-

heel los van enig bestaand wettelijk kader. Dit acht het 

college niet wenselijk. In aanvulling op wat de Raad ver

meldde over artikel 151a Wetboek van Strafrecht, en op het 

verband dat hij legde met artikel 241, derde lid, Boek 1 

B.w., merkt het college op dat dit, samen met artikel 442a 

Wetboek van Strafrecht, bestaande wettelijke bepalingen 

zijn, die betrekking hebben op situaties vergelij~baar met 

die, welke dit wetsontwerp bedoelt te bestrijden. 

Zowel ten aanzien van artikel 241, derde lid, Boek 1 

B.W. als met betrekking tot artikel 442a Sr. geldt als 

grootste bezwaar, dat daar de leeftijdsgrens van de pleeg

kinderen op minder dan 6 maanden is gesteld. Dit wordt in de 

- toelichting -
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toelichting vermeld. Het valt echter op dat geen enkele 

overweging wordt gewijd aan de mogelijkheid om deze bepalin

gen onder meer op dit punt aan te passen of aan te vullen. 

De Raad wijst' erop, dat het in het algemeen uit een oogpunt 

van systematiek en harmonisatie van wetgeving aanbeveling 

verdient om nieuwe voorzieningen zoveel mogelijk te treffen 

in nauwe samenhang met bestaande wetgeving. De onderhavige 

bepalingen zijn daar niet ingepast, maar vormen een stukje 

incidentele wetgeving. In de toelichting dient nader gemoti

veerd te worden, waarom niet is gekozen voor aanpassing of 

aanvulling van bestaande wetgeving. 

7. Het voorgestelde ontwerp verbindt aan het als pleegkind 

opnemen van een buiten Nederland geboren minderjarige van 

niet-Nederlandse nationaliteit zonder voorafgaande schrifte

lijke mededeling van de Minister van Justitie dat hij tegen 

zodanige opneming in beginsel geen bezwaar heeft een maatre

gel, respectievelijk een strafsanctie. De redactie van de 

strafbepaling in artikel 2 roept bij het college twijfel op 

omtrent wat onder "opnemen" moet worden verstaan. Immers, een 

(tijdelijk) verblijf in het buitenland kan leiden tot het op

nemen van een buitenlands pleegkind, met wie de Nederlandse 

pleegouders na verloop van tijd naar Nederland (terug) kunnen 

gaan. Indien het de bedoeling is, dat onder "opnemen" mede 

wordt begrepen het opgenomen houden, ware zulks in het ont

werp van wet zelf tot uitdrukking te brengen. Indien het uit

sluitend gaat om het "opnemen" rijst de vraag of, als dit in 

het buitenland geschiedt, de strafbepaling van artikel 2 in 

verband met artikel S, eerste lid, onder 2 van het Wetboek 

van Strafrecht enig effect kan sorteren. 

8. In deel G-7 van de Vreemdelingencirculaire, die de re-

geling aangaande buitenlandse pleegkinderen bevat, wordt ten 

aanzien van hen een leeftijdsgrens van ten hoogste 17 jaar 

- bepaald -



- 6 -

bepaald. Deze grens ware ook in het ontwerp aan te brengen, 

aangezien daar thans slechts van "minderjarigen" gesproken 

wordt. 

9. De bepaling in artikel 1, tweede lid, wekt de indruk dat 

alleen de kosten van de voorlopige toevertrouwing ten laste 

komen van de pleegouders, die langs illegale weg een pleeg

kind hebben opgenomen. Dit zou deze ouders in een voordeel

positie plaatsen boven de ouders die een beginseltoestemming 

hebben aangevraagd en verkregen. Deze moeten zich namelijk 

garant stellen voor zowel alle aan het verblijf van het kind 

in Nederland voortvloeiende kosten voor de Staat en voor an

dere openbare lichamen, alsook voor de kosten van terugkeer 

van het kind naar het land van herkomst (Circulaires G-7 en 

B.I.6 en bijlage CB). Een dergelijk verschil in aansprake

lijkheid is onaanvaardbaar jegens pleegouders, die de legale 

weg bewandelen, en zal slechts bevorderen dat mensen zonder 

beginseltoestemming van de Minister van Justitie een buiten

lands pleegkind opnemen. 

Voorts vermag de Raad niet te begrijpen waarom bij het 

terugvorderen van onkosten van pleegouders, die langs ille

gale weg een kind opnemen, rekening wordt gehouden met hun 

draagkracht. Bij pleegouders, die zich aan de wettelijke 

voorschriften houden, wordt dit niet gedaan. 

Ten slotte wijst de Raad op het slot van de vierde ali

nea van de toelichting, waar wordt medegedeeld dat ouders 

voor het verkrijgen van een beginseltoestemming een verkla

ring moeten tekenen waarbij zij zich verplichten te zullen 

voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van het 

kind. 

Deze formulering spoort niet geheel met die van de ga

rantverklaring die in de praktijk ondertekend moet worden, 

welke is opgenomen als bijlage CB bij de Vreemdelingencir

culaire. 

- 10. In -
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10. In het intitulé ware tot uitdrukking te brengen dat het 

wetsontwerp ee~ voorziening geeft tegen het illegaal opnemen 

van buitenlandse pleegkinderen. 

De Raad van State geeft U in overweging het wetsontwerp 

niet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal dan 

nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 

Coll.: 0/NZ 

De Vice-President 

van de Raad van State, 



berichten kommentaren reakties 

Koningslaan 46 1075 AE Amsterdam 020-768995 datum mei 1983 nummer41 

EEN EERSTE STAP NAAR EEN WETTELIJKE REGELING VAN INTERLANDELIJKE 

ADOPTIE 

Kommentaar op het voorontwerp van wet inzake de opneming van 

buitenlandse pleegkinderen. 

1. Inleiding 

In november 1982 legde de toenmalige staatssekretaris Scheltema een 

voorontwerp van wet over het opnemen van buitenlandse pleegkinderen 

op tafel. Organisaties betrokken bij de adoptie werden uitge

nodigd op het voorontwerp kommentaar te geven. 

De Raad voor het Jeugdbeleid geeft hierbij zijn reaktie op het 

voorontwerp; deze reaktie ligt in het verlengde van het advies 

over interlandelijke adoptie, dat de Raad in mei 1982 onder de 

titel 'Kinderen door de achterdeur' uitbracht. 

2 . Interlandelijke adoptie: een probleemveld 

Het voorstel om met een wettelijke regeling meer orde ·te schep

pen op het terrein van de adoptie door nederlandse ouders van 

kinderen uit de derde wereld, geeft aan dat de regering oog 

heeft voor de problemen die zich voordoen en betekent een er

kenning van de verantwoordelijkheid van de nederlandse overheid. 

De Raad voor hetje~~dbeleid . is een koUege van advies van de regering over specifiek beleid van de overheid met be~re.kking 

totdemaatschappelrike positie van de Jeugd en gericht op het scheppen van voorwaarden voor haar optimale ontplooiing. 

Het gaat hierbij om het jeugdbeleid van de regering in het algemeen en de samenhang van de voorzieningen en maatregelen 
van jeugdbeleid in het bijzonder. 
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De krachten en de machten, die in het geding zijn, leiden tot 

allerlei, al dan niet gewenste, al dan niet geoorloofde of al 

dan niet aanvaardbare toestanden. Er zijn nog steeds wantoe

standen op het terrein van de interlandelijke adoptie, die 

steeds weer aanleiding geven tot perspublikaties. 

Het gaat om ouders die een kind willen adopteren. Maar het gaat 

in de eerste plaats om kinderen. Kinderen die, zonder dat het 

hen gevraagd wordt, plotseling uit hun vertrouwde omgeving ge

haald worden, in een andere wereld in een ander gezin geplaatst 

worden, door vreemde volwassenen opgenomen worden. Zorg voor 

die kinderen dient het motief voor overheidsbemoeienis te zijn. 

De nederlandse overheid kan niet alles doen om optimale voor

waarden voor het proces van interlandelijke adoptie te schep

pen; op wat er in derde-wereld-landen gebeurt heeft zij slechts 

beperkte invloed. Reden te meer om wat in nederland geregeld 

kan worden, goed te regelen. 

~ Inhoud van het voorontwerp 

Het voorontwerp bevat een wettelijke regeling van vier aspek

ten van interlandelijke adoptie: 

a. een advieskommissie 

b. de beginseltoestemming 

c . de bemiddeling 

d. een centrale organisatie 

Het eerste en het laatste punt betreft de organisatie van de 

interlandelijke adoptie, de twee andere punten hebben in over

wegende mate betrekking op de procedure van het opnemen van een 

buitenlands pleegkind. De advieskommissie en de beginseltoe

stemming zijn op dit moment reeds geregeld respektievelijk in 

een ministeriële beschikking (laatstelijk gewijzigd 25 okto

ber 1982, Staatscourant van 15 november 1982) en in de Vreem

delingencirculaire (per 1 februari 1983 opnieuw vastgesteld) 

en worden nu in een wet vastgelegd. 

Nieuw is de strafbaarstelling van: 

- het zonder beginseltoestemming opnemen van een buitenlands 

pleegkind (maximum boete f. 5000,-); 

- het bemiddelen zonder vergunning (maximum boete f. 10.000,-); 
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- het bemiddelen ten behoeve van aspirant-ouders, die niet 

over een beginseltoestemming beschikken (maximum boete 

f. 10.000,-); 

- het onwettig bemiddelen uit winstbejag (maximum boete 

f. 25.000,-). 

Volgens het voorontwerp dient het opnemen van een buitenlands 

pleegkind als volgt te verlopen: 

Aspirant-pleegouders (in principe jonger dan 40 jaar) dienen 

bij de minister van Justitie een verzoek tot verlening van een 

beginseltoestemming in. De Raad voord~Kinderbescherming stelt 

een onderzoek in en adviseert de minister. De minister beslist 

over de beginseltoestemming, die drie jaar geldig blijft. Een 

eventuele afwijzing wordt eerst aan de Advieskommissie Buiten

landse Pleegkinderen voorgelegd. 

Het aanvragen en krijgen van een beginseltoestemming gaat de 

aspirant-ouders geld kosten. In uitvoeringsbepalingen worden 

aan een op te nemen kind eisen gesteld betreffende leeftijd, 

medische toestand, de voorbereiding en de overkomst, de wijze 

van afstand door de oorspronkelijke ouders. 

Bemiddeling inzake interlandelijke adoptie mag alleen door 

bureaus, die door Justitie erkend zijn. Winstbejag is niet toe

gestaan. Het belang van het kind dient bij bemiddeling voor

op te staan. Bemiddelingsbureaus mogen elkaar in de derde-we

reld-landen niet bekonkurreren. Bemiddeling dient in het alge

meen te gebeuren op volgorde van binnenkomst van een verzoek 

bij het bemiddelingsbureau. 

Een landelijke Centrale Organisatie, waarin alle bemiddelings

bureaus zijn vertegenwoordigd, beheert een centrale wachtlijst; 

deze organisatie geeft ook voorlichting. 

4. Uitgangspunt van de Raad 

In het advies 'Kinderen door de achterdeur!, problematische 

aspekten bij interlandelijke adoptie', van mei 1982 heeft de 

Raad een standpunt geformuleerd over de interlandelijke adoptie: 

- De Raad staat afwijzend tegenover interlandelijke adoptie van-

uit een oogpunt van ontwikkelingshulp. 

- De Raad staat uiterst kritisch tegenover interlandelijke adop

tie al4 mogelijkheid van gezinsvorming en -uitbreiding. 

- De Raad staat zeer skeptisch tegenover interlandelijke adop-
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tie als vorm van hulpverlening. 

- De Raad acht interlandelijke adoptie slechts aanvaardbaar 

als een mogelijkheid om kinderen, die, volgens betrouwbare 

welzijnsorganisaties ter plaatse, in hun eigen land naar de 

daar geldende maatstaven geen menswaardige toekomst hebben, 

meer ontwikkelingskansen te bieden. 

Aan de hand van dit standpunt h e eft de Raad een dertigtal kon

krete beleidsaanbevelinge n geformuleerd ter verbetering van de 

bonafide praktijk e n ter bestrijding van de malafide praktij

ken rondom interlandelijke adoptie (zie bijlage). Dit uitgangs

punt is de leidraa d bi j h et kommentaar op het voorontwerp. 

5. Interlandelij ke adop t i e : in het b e lang van het kind 

In een op 14 mei 1981 kamerbreed aanvaarde moti e , ingediend 

door Nijpels en Cornelissen, stelde de Tweede Kamer vast dat 

'bij interlandelijke adoptie hulp aan het kind in nood uit

gangspunt dient te zijn' en dat uiteindelijk adoptie slechts 

als laatste verantwoorde redmiddel een aanvaardbare oplossing 

is (~amerstuk 16149, nr. 4). 

Dit uitgangspunt wordt noch in de preambule in het voorontwerp 

noch in de toelichting expliciet overgenomen. Wel wordt in het 

voorontwerp een aantal malen als toetsingscrit e rium 'het belang 

van het kind' genoemd: 

- aspirant-ouders moeten zich garant stellen om het buitenlands 

pleegkind de 'gangbare preventieve en curatieve behandelingen 

te doen ondergaan die van levensbelang zijn voor het kind' 

(artikel 5, lid 1, sub b, sub 1); 

- bij illegale praktijken kan de officier van justitie het kind 

voorlopig aan de Raad voor de Kinderbescherming toevertrouwen 

'tenzij dit niet verenigbaar is met het belang van de minder

jarige' (artikel 10, lid 1); 

het hoofddoel van een bemiddelingsbureau dient t e zijn het 

opnemen van buitenlandse pleegkinderen 'in alle gevallen, 

dat deze opneming in het belang van de betrokken kinderen 

kan worden geacht' (artikel 12, lid 3); 

het bestuur van een bemiddelingsbureau dient zodanig te zijn 

samengesteld 'dat de behartiging van de belangen van de bui-
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tenlandse pleegkinderen en de aspirant-pleegouders is ge

waarborgd' (artikel 12, lid 5). 
Ook in de Vreemdelingencirculaire (B 18, artikel 1) is vast

gelegd dat opneming (van buitenlandse pleegkinderen bij neder

landse aspirant-pleegouders) in het belang van het kind moet 

zijn; vandaar speciale voorschriften in verband met de geschikt

heid van de aspirant-pleegouders. 

Het belang van het kind, hoe moeilijk dat ook soms exakt is 

vast te stellen en hoe beladen het begrip ook is, dient naar de 

stellige opvatting van de Raad de expliciete leidraad van het 

voorontwerp te vormen. Het is echter de vraag of deze leidraad 

wel voldoende doorklinkt in andere bepalingen van het vooront

werp en de uitvoeringsbepalingen. In artikel 12 lid 5 worden 

de ~elangen van buitenlandse kinderen én van aspirant-pleeg

ouders genoemd, wanneer het gaat om de samenstelling van het 

bestuur van een bemiddelingsbureau. De belangen van deze kin

deren en deze ouders zijn niet zonder meer dezelfde: de be

langen kunnen parallel lopen, maar kunnen ook tegenstrijdig 

zijn. Het moet duidelijk zijn dat steeds de belangen van de 

buitenlandse pleegkinderen dienen te prevaleren. Ook gaat het 

om de huidige bepaling in de Vreemdelingencirculaire (B 18, 

artikel 2.1.2.d): 'Met het oog op de toelating van een kind in 

Nederland dient door middel van bescheiden te worden aangetoond 

dat: •••••••• 

- het (op grond van een medische verklaring) in redelijkheid 

niet aannemelijk is, dat het kind lijdt aan een gevaarlijke 

besmettelijke ziekte of een langdurige lichamelijke of gees

telijke ziekte dan wel een afwijking heeft, welke langdurige 

verpleging noodzakelijk maakt'. 

Het voorontwerp geeft in artikel 34, lid 2, sub been wette

lijk aanknopingspunt voor een dergelijke uitvoeringsbepaling. 

Deze bepaling sluit niet geheel aan bi j de garantie die van de 

aspirant-ouders gevraagd wordt voor 'alle gangbare preventieve 

en curatieve behandelingen ••••• die van levensbelang (voor 

het buitenlands pleegkind) zijn'. Juist wanneer het bij inter

landelijke adoptie gaat om het belang van het kind, dan geldt 

dit a fortiori voor gehandicapte kinderen. Gelukkig wordt in 

de toelichting (pag. 22) vermeld dat 'het vereiste (van een 
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gezondheidsverklaring) er niet toe zal leiden dat een gehandi

capt kind niet zou kunnen worden opgenomen'. Zolang in Neder

land meer en betere voorzieningen op het terrein van medische 

behandeling en verpleging beschikbaar zijn dan in de derde 

wereld, kan het naar Nederland komen van een ziek of gehandi

capt kind juist zeer wel in zijn belang zijn. Eventuele kosten 

voor deze verzorging, ook in de kollektieve sfeer, mogen daar

voor geen belemmering zijn. Aspirant-adoptiefouders moeten te

voren echter wel behoorlijk ge1nformeerd zijn over de medische 

toestand van een kind, dat zij willen opnemen. Een medisch rap

port kan wel in het belang zijn van de voorlichting over een 

kind in het kader van het bemiddelingsproces, maar een gezond

heidsverklaring mag geen formeel vereiste zijn bij de toelating 

in Nederland. 

6. ~ommentaar op enige aspekten van het voorontwerp 

6.1._Marginale_toetsing 

In de toelichting op onderdelen van het voorontwerp van wet 

wordt het onderzoek naar de geschiktheid van adoptief-pleeg

ouders aangeduid als een marginaal karakter hebbend, gericht 

op het signaleren van eventuele kontra-indikaties. In het rap

port van de Werkgroep Adoptiefvoorbereiding Buitenlandse Pleeg

kinderen onder voorzitterschap van prof. dr. E. Boeke uit 1978 

wordt ingegaan op een aantal kontra-indikaties die de gezins

omstandigheden en -relaties betreffen. De werkgroep-Boeke noemt 

de volgende kontra-indikaties bij eventuele plaatsing van een 

buitenlands pleegkind: 

'a-1 ge1soleerde leefomgeving (met name ten opzichte 

van andere kinderen) 

a-2 regelmatige of langdurige afwezigheid van één of 

beide ouders (gevaar funes t e deprivatie) 

a-3 te voorziene uithuisplaatsing 

b-1 adoptie als oplossing van eigen problemen 

b-2 funeste relatie-problematiek 

b-3 verregaande maatschappelijke onaangepastheid 

b-4 gebrek aan instemming met adoptie van andere ge

zinsleden 
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b-5 maatschappelijk extreem ge1soleerde positie 

c-1 slechte gezondheid' 

Staatssekretaris Haars stelde in haar nota 'Praktische gang van 

zaken rondom adoptie en adûJJti e vour·ben!.i.u.i.ng 1 (Kamerstuk 16194, 

nr. 2) dat de uitgangspunten van de werkgroep-Boeke als richt

lijn dienen te worden gehanteerd. Toch worden in het vooront

werp van die kontra-indikaties alleen de formele met name ge

noemd: geen wens tot formele adoptie, ontbreken van de bereid

heid tot statusvoorlichting en een weigering het kind gangbare 

medische behandeling te laten ondergaan. Over de door de werk

groep-Boeke genoemde kontra-indikaties die hierboven zijn aan

geduid wordt niet gerept. 

Wel wordt gememoreerd de mogelijkheid van afwijzing van het 

verzoek tot afgifte van een beginselverklaring door de minis

ter om redenen die verband houden met de geschiktheid van de 

verzoekers om een pleegkind te verzorgen en op te voeden. Het 

is de Raad niet duidelijk hoe de geschiktheid tot opvoeden en 

verzorgen van een pleegkind marginaal getoetst kan worden. 

Gaat het alleen om de boven aangehaalde formele criteria, ~an 

kan men weliswaar van marginale toetsing spreken, maar met de 

geschiktheid van aspirant-adoptiefouders heeft dat weinig van 

doen. 

In het spraakgebruik rond het onderwerp 'adoptie van buiten

landse kinderen' heeft marginaal de betekenis gekregen van 'ja, 

tenzij', dit wil zeggen dat elk echtpaar in principe geschikt 

is te achten, tenzij daar iets tegen is. Maar juist die kontra

indikaties worden niet verder uitgewerkt. Het gezinsonderzoek 

dient echter om te beoordelen of een buitenlands pleegkind een 

redelijke kans heeft opgenomen te worden in het relatie-systeem 

van het aspirant-adoptiefgezin. Het onderzoek zal zich dus on

dermeer op die relaties richten. Gezinsrelaties zijn per defi

nitie privé-zaken. En dus is het onderzoek indringend, in ze

kere zin diepgaand: het vraagt naar privé-zaken en is derhalve 

niet marginaal. Het is alsof door het gebruik van de term 'mar

ginaal' het toch indringend karakter van het gezinsonderzoek 

moet worden verhuld. 

Welk doel kan met deze verdoezeling gediend zijn? Niet het be

lang van de aspirant-pleegouders, die het als marginaal om-
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s chreven onderzoek zullen moeten ondergaan. Zij zullen die 

t erm dan ook als oneerlijke voorlichting, of het onderzoek als 

'indiskreet' ervaren, waardoor het kontakt al meteen op de ver

keerd e voet begint. 

He t komt de Raad voor dat het woord 'marginaal' uit de toelich

ting ge schrapt moet worden. Daartegenover zouden dan de deskun

di gh e idseisen aan de Raden voor Kinderbescherming te stellen 

voor de gezinsonderzoekers kunnen worden genoemd. Verwezen wordt 

naar de beleidsaanbevelingen 14-18 uit het advies 'Kinderen door 

de achterdeur'. 

6. 2 ._Het_leeftijdscriterium 

Me d e op grond van aanbevelingen van de werkgroep-Boeke en in 

aansluiting op de huidige praktijk is in het voorontwerp 40 

jaar als de maximumleeftijd van de aspirant-adoptiefouders op 

h e t tijdstip van het verzoek om een beginseltoestemming opge

nomen; deze leeftijd geldt voor elk van de beide ouders. Boven

dien g eldt volgens de Vreemdelingencirculaire (B 18, artikel 2. 

1.1.1.b) nog het vereiste van een maximaal leeftijdsverschil 

van 40 jaar tussen aspirant-adoptiefouders en het te adopteren 

k ind. De minister van Justitie kan in bijzondere gevallen af

wijken van deze bepalingen. In de nederlandse adoptiewetgeving 

geldt nog steeds een maximaal leeftijdsverschil van 50 jaar 

tussen een adoptiefkind en elk van de beide adoptiefouders (BW, 

boek I, artikel 228, sub c). Er worden geen argumenten aange

voerd, waarom bij het formuleren van de voorwaarden voor een 

beginseltoestemming geen aansluiting gezocht is bij de adoptie

wetgeving. Er zijn geen aanwijzigingen, dat echtparen van wat 

oudere leeftijd minder geschikt voor het opvoeden van een adop

tiefkind zouden zijn dan jongere. 

De Raad stelt voor om in plaats van de absolute en de relatie

ve leeftijd van 40 jaar de maximumleeftijd van 50 jaar te han

teren in het kader van de beginseltoestemming en bij de toela

ting van een kind in Nederland aan te sluiten bij het maximale 

leeftijdsverschil van 50 jaar uit de adoptiewetgeving. 
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strafrecht 

De Raad stemt in met de strafbaarstelling van het niet voldoen 

aan voorschriften van deze wet. Het spreekt voor zich, dat met 

name illegale bemiddeling maatschappelijk ouaanvaardbaar is en 

zo nodig stretl& ge~ t;;-aft moet kunnen worden. De maximumboetes 

uit het voorontwerp zijn te laag in vergelijking met het moge

lijk geldelijk profijt van de malafide bemiddeling: deze wette

lijke maxima moeten veel hoger worden gesteld, bijvoorbeeld 

f. 100.000,- bij bemiddeling uit win~tbejag. Daarnaast zouden 

de strafbare feiten niet als overtreding, maar als misdrijf moe

ten worden gekwalificeerd. Dit heeft tot gevolg, dat ook uit

lokking en medeplichtigheid strafbaar worden. 

Om de bevoegdheden van justitie en politie in de opsporing te 

verruimen zou het niet voldoen aan de voorschriften inzake be

middeling bij interlandelijke adoptie onder de werking van ar

tikel 67 van het Wetboek van Strafvordering gebracht moeten 

worden, waardoor ook voorlopige hechtenis mogelijk wordt. Boven

dien zou de formulering van de wetsartikelen zo moeten worden 

aangepast, dat ook bemiddelen zonder vergunning vanuit Neder

land ten behoeve van aspirant-adoptiefouders in het buitenland 

strafbaar wordt gesteld. 

Wat betreft het strafbaarstellen van het opnemen van een bui

tenlands pleegkind zonder beginseltoestemming door aspirant

adoptiefouders meent de Raad dat een snelle en adekwate proce

dure om een beginseltoestemming te verkrijgen een voorwaarde 

is voor een dergelijke strafbaarstelling. Het is niet fair het 

ontbreken van een beginseltoestemming strafbaar te stellen, als 

de overheid de gezinsonderzoeken, die onderdeel zijn van de be

ginseltoestemmingsprocedure, niet binnen redelijke tijd doet 

aanvangen. Het beleid om het aantal beginseltoestemmingen af te 

stemmen op het te verwachten aantal beschikbare buitenlandse 

pleegkinderen is door de lange tijd dat de aspirant-adoptief

ouders moeten wachten op het gezinsonderzoek als gevolg van dat 

beleid, niet aanvaardbaar, zal het overtreden van de voorschrif

ten in de hand werken en is niet in overeenstemming met de aan

genomen motie-van Dam (Kamerstuk 15.800, VI, nr. 51). 
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Er is overigens nauwelijks enig inzicht in de hoeveelheid fei

ten die door deze nieuwe wet strafbaar wordt verklaard. Kontro

le op de aanwezigheid van een pleegkind is momenteel gering, 

omdat de Pleegkinderenwet, waarin die kontrole is geregeld, 

niet wordt nageleefd. De enige registratie van de kinderen die 

Nederland binnen komen is in handen van de Rijksinspektie voor 

de Bevolkingsregisters in Den Haag. 

jeugdrecht 

Een voorlopige toevertrouwing (artikel 10) is niet te recht

vaardigen anders dan in gevallen waarin de wet (BW Boek I, ar

tikel 241) reeds voorziet, namelijk wanneer de positie van het 

kind daar uitdrukkelijk om vraagt ('indien dit ter voorkoming 

van de zedelijke of lichamelijke ondergang van zulk een min

derjarige dringend en onverwijld noodzakelijk is'). Strafbaar 

gedrag van ouders kan op zich geen grond voor een voorlopige 

toevertrouwiµg zijn. 

Op de in het voorontwerp voorgestelde wijze werkt het als een 

soort bedreiging of zelfs als straf voor de oudenr,-en dat is 

oneigenlijk gebruik van een kinderbeschermingsmaatregel. Dat de 

maatregel volgens het voorontwerp alleen toegepast mag worden 

'tenzij dit niet verenigbaar is met het belang van de minder

jarige', neemt niet weg, dat de rech~sgrond van de maatregel 

onjuist is. 

Wil men aspirant-pleegouders weerhouden van strafbare feiten 

of straffen voor het niet voldoen aan de voorschriften, dan 

verdient ook in deze gevallen een forse verhoging in de boete-. 
maxima de voorkeur. Verder is het juist om aan ouders die zon-

der beginseltoestemming een buitenlands pleegkind hebben opge

nomen de voogdij en de toeziende voogdij over dat kind te ont

houden, zoals voorgesteld in artikel 10, lid 5. 

6.4._Vreemdelingenrecht 

Bij visumplichtige landen bestaat er een redelijke, zij het 

niet waterdichte procedure, waardoor kontrole op het hebben 

van een beginseltoestemming en andere vereisten (zoals de af

standsverklaring) door de ambassade ter plaatse kan geschieden. 

Anders is dat bij de niet-visumplichtige landen, waar de kon-
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trole op het bezit van een beginseltoestemming hetzij bij bin

nenkomst in Nederland moet geschieden (zoals het voorontwerp 

stelt) hetzij na aankomst in het gezin, zoals nu nog het geval 

is. 

Juist daar zitten de problemen: ofwel het kind is al binnen en 

in het gezin, ofwel het moet op de aankomstplaats in Nederland 

niet toegelaten worden met als gevolg linea-recta terugzending 

naar het land van herkomst. In beleidsaanbeveling 13 bepleit 

de Raad niet-toelating als ultimum remedium. Dit wordt door 

anderen echter als te hard bestempeld. De Vreemdelingencircu

laire (B 18, artikel 2.3.2) sluit terugzending naar het land 

van herkomst niet uit. Men kan zich overigens niet voorstellen 

dat terugzending de facto gerealiseerd zal worden. Het belang 

van het kind zal zich in het algemeen daartegen verzetten. 

Dat ligt uiteraard anders, wanneer de echte ouders het kind, 
\ 

dat hen door malafide praktijken ontnomen is, terugeisen. In 

andere gevallen zal deze sanktie niet toepasbaar zijn; het laat 

zich denken op welke wijze vanuit de publieke opinie druk op 

de staatssekretaris van Justitie uitgeoefend zal worden. De 

Vreemdelingencirculaire (B 18, artikel 2.3.1, punt d.) houdt al 

rekening met de toelating van een buitenlands pleegkind, waar

van de aspirant-pleegouders nog geen beginseltoestemming ver

kregen hebben. 

Neemt de staatssekretaris alsnog beleidsaanbeveling 9 (visum

plicht voor alle buitenlandse kinderen eventueel tot 6 jaar) 

over dan ligt de kontrole bij de ambassades. De aanbeveling 10 

(over richtlijnen voor ambassades) is dan ook van belang. 

Denkt de staatssekretaris niet aan uitbreiding van de visumplicht, 

dan is aanbeveling 12 (verscherping van de grenskontrole) van belang. 

§!~!-~~-~=~!~~=!!~~~~~~~~~~ 
De bemiddelingsbureaus spelen een zeer belangrijke rol in de 

gang van zaken rondom interlandelijke adoptie. Een goede rege

ling van de voorwaarden waar deze bureaus aan moeten voldoen 

is dan ook van groot gewicht. 

Met name de invulling van artikel 35 staat hierbij centraal, in 

het bijzonder de verantwoording van de buitenlandse kontakten. 

Welke regelen, eisen en voorwaarden is de staatssekretaris van 
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zins aan vergunninghouders te stellen en hoe stelt hij zich de 

kontrole daarvan voor? Acht hij beleidsaanbeveling 4 (doorlich

ting nederlandse en buitenlandse bemiddelingsinstantie door 

Centrale Recherche Inîormatiedienst) en belcidsaanbeveling 28 

(inschakeling Interpol) voor toepassing geschikt bij dit vraag

stuk? 

De Raad acht de invulling van artikel 35 essentieel voor de be

tekenis die dit voorontwerp kan hebben bij de bestrijding van 

malafide praktijken bij interlandelijke adoptie. 

6.6._Centrale_Organisatie 

Volgens het voorontwerp heeft de Centrale Organisatie tot taak 

het beheren van een centrale wachtlijst, het verstrekken van ge

zinsrapporten aan de bemiddelingsbureau en het verzorgen van 

algemene voorlichting. 

De centrale wachtlijst 

Uit het wetsontwerp blijkt nergens wat de status is van een 

centrale wachtlijst. Aspirant-adoptiefouders kunnen er geen 

rechten aan ontlenen; voor hen geldt de datum van inschrijving 

bij een bepaald bemiddelingsbureau. Ook de bemiddelingsbureaus 

zijn aan deze centrale wachtlijst niet gebonden. Een centrale 

wachtlijst suggereert een bepaalde mat e van eerlijkheid en ef

ficiëntie, die echter niet kan worden waargemaakt. 

Gezinsrapporten naar bemiddelingsbureau 

Het ligt in de bedoeling om de gezinsrapporten, die door de 

Raad van de Kinderbescherming ten behoeve van de beginseltoe

stemming worden opgemaakt, via de Centrale Organisatie aan de 

bemiddelingsbureaus ter beschikking te stellen. Deze gang van 

zaken lijkt principieel onjuist en praktisch niet per se zin

nig. Gezinsonderzoeken worden door overheidsorganen uitgevoerd 

ter voorbereiding van een door de overheid te nemen beslissing. 

Het is principieel niet juist dat dergelijke onderzoeksrappor

ten, waarin privé-gegevens van de aspirant-adoptiefouders zijn 

opgenomen aan partikuliere organisaties ter beschikking worden 

gesteld. Een verantwoord bemiddelingsbureau zal uiteraard uit

voerig kontakt hebben met de ouders; het officiële gezinsrapport 

12 



is daarvoor niet zonder meer geschikt, nog afgezien van het 

feit dat het rapport al enige jaren oud kan zijn. 

Aangezien de Raad het nut van een centrale wachtlijst niet aan

wezig acht en het doorzenden van gezinsrapporten aan bemidde

lingsbureaus afwijst, ontvallen de belangrijkste taken die aan 

de Centrale Organisatie toebedacht worden. Het is nogal zwaar 

om voor een dergelijke organisatie de rechtsfiguur van een op 

een wet gebaseerde publiekrechtelijke rechtspersoon te kiezen. 

Een veel direkter middel is de erkenning en de subsidiëring van 

een partikuliere vereniging van erkende bemiddelingsbureaus. 

6.7. Kosten -----------
De Raad acht het niet juist aspirant-adoptiefouders de kosten 

die de overheid maakt voor de procedures en het onderzoek in 

verband met beginseltoestemming in rekening te brengen. Het is 

de verantwoordelijkheid van de overheid om met het oog op het 

belang van het te adopteren kind enige zekerheid te krijgen 

over de kansen van een buitenlands kind dat hier in Nederland 

in een gezin wordt opgenomen. Kinderbescherming is een over~ 

heidstaak, waarop het 'profijtbeginsel' niet mag worden toe

gepast. De f. 1100,-- die als kosten voor de beginseltoestem

ming worden genoemd moet de overheid voor eigen rekening nemen. 

7. En verder 

In het advies 'Kinderen door de achterdeur' heeft de Raad der

tig beleidsaanbevelingen geformuleerd. De staatssekretaris 

schrijft dat deze grotendeels overeenstemmen met de nota 'Prak

tische gang van zaken rondom adoptie en adoptievoorbereiding' 

van 9 mei 1980 en de behandeling daarvan in het parlement. 

Desondanks zijn alleen de beleidsaanbevelingen 1 (beperkt aan

tal bemiddelingsbureaus), 2 (verantwoording van de gelden van 

de bureaus) en 5 (strafbaarstelling malafide praktijken) in po

sitieve zin in het voorontwerp terug te vinden. 

Op een aantal andere beleidsaanbevelingen is in het voorgaande 

reeds gewezen. De Raad voor het Jeugdbeleid zou graag de visie 

van de staatssekretaris vernemen op de andere beleidsaanbeve

lingen. 

13 
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Het moge duidelijk zijn, dat de Raad voor het Jeugdbeleid van 

oordeel is, dat het voorontwerp een eerste stap is op weg naar 

een regeling van de interlandelijke adoptie, maar dat toch nog 

veel problemen onopgelost blijven en vele vragen onbeantwoord. 

Het voorontwerp en de daarop volgende fasen van de wetgevinls

procedure mogen niet het eindpunt vormen van een verbetering 

van de gang van zaken rondom interlandelijke adoptie. Het hui

dige voorontwerp is niet meer dan een raamwet. De reikwijdte 

is zeer beperkt. De effektiviteit van deze wet is pas goed te 

beoordelen wanneer de uitvoeringsbepalingen die bij dit voor

ontwerp behoren ter tafel liggen. 

Los van de nederlandse wetgeving blijft interlandelijke adop

tie een probleem, zolang niet door internationale afspraken 

voorkomen wordt dat kinderen zonder geldige papieren, waaronder 

een betrouwbare afstandsverklaring van de natuurlijke ouders, 

hun geboorteland kunnen verlaten. 
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Bijlage 

Samenvatting van 30 beleidsaanbevelingen uit 'Kinderen door de 
achterdeur' 

1. erkenning van beperkt aantal bemiddelingsbureaus 
2. verantwoording van kontakten en gelden door de bemiddelings-

bureaus 
3. subsidiëring van bemiddelingsbureaus 
4. doorlichting bemiddelingsbureaus door CRI 
5. strafbaarstelling van bemiddelen zonder vergunning 
6. prioriteit voor de meest kwetsbare kinderen 
7. aandacht in het gezinsonderzoek naar de bereidheid tot het 

opnemen van gehandicapte kinderen 
8. schrappen beperking van de toelating gehandicapte kinderen 
9. visumplicht voor alle buitenlandse kinderen tot 6 jaar 

10. richtlijnen voor ambassades 
11. instelling van een interdepartementale werkgroep 
12. verscherping van de grenskontrole 
13. niet-toelaten van een kind bij niet-voldoen aan de gestelde 

eisen 
14. aandacht voor het toetsen van motieven in het gezinsonderzoek 
15. speciale medewerkers bij de Radenvoor de Kinderbescherming voor 

interlandelijke adoptie 
16. extra krachten om achterstand in te lopen 
17. bevorderen van uniformiteit door koördinatoren per hof-res

sort 
18. bij mogelijke afwijking van advies van de Raad ;·oor de Kin

derbescherming door het ministerie van Justitie altijd Ad
vieskommissie Buitenlandse Pleegkinderen inschakelen 

19. onderzoek o.a. naar motieven van interlandelijke adoptie 
20. onderzoek naar beleving van een plaatsing door pleegouders 

en door pleegkinderen 
21. betere voorlichting 
22. direkt toekennen van voogdij aan aspirant-adoptiefouders 
23. zelf aanvragen van adoptie 
24. aanpassing van adoptierecht 
25. aanvaarding van Europees Verdrag inzake adoptie 
26. aktieve rol in VN 
27. bilateraal overleg met landen, waaruit veel illegale prak

tijk vermeld worden 
28. inschakeling Interpol 
29. geen verlies van nederlandse nationaliteit bij herroeping 

van adoptie 
30. aanpassing van regeling naamswijziging 
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dagkopie 

Aan de Raad voor het Jeugdbeleid, 
Ron!ngslaan 46, 

van 13 mei 1982, nr. S07-13 

advies interlandelijke adoptie 

1075 AE AMSTERDAM. 

D.G.J.D. 
Nr. 474 /782 
21 juli 1982 

-

Het door u aan de Minister van Justitie aangeboden advies, getiteld 

C 

"Xinderen door de achterdeur", ia mij in handen gesteld. Voor de toezending 
van dit advies betreffende de interlandelijke adoptie zeg ik u gaarne dank. 

Het is u bekend, dat met betrekking tot deze materie door mijn ambtsvoorganger 
op 9 mei 1980 een nota is aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(weed4 Kamer, zitting 1979-1980, 16 194, nrs. 1-2). Op basis van deze nota 
en de behandeling hiervan door de Tweede Kamer in de UCV van 27 a~ril 1981 
en de vergadering van 14 mei 1981 Uiandelingen II, 1981, blz. S024-5025) is 
thans ten departemente een wettelijke regeling in voorbereiding met be
trekking tot de voorwaarden voor opneming van buitenlandse pleegkinderen. In 
de vorm van een voorontwerp zal de te ontwerpen regeling voor co1!11\entaar worden 
voorgelegd aan de op het terrein van de interlandelijke adoptie wer\zam~ . 
organisaties. het College van Advies voor de Kinderbescherming zal te zijner l 
tijd ook om advies worden gevraagd. ~ 

Het ligt in mijn bedoeling uw college dit voorontwerp eveneens ter kennis- _ li 
neming toe te zenden. De in uw advies ''Rinderen door de achterdeur" gefom 
leerde aanbevelingen - welke voor een groot deel met die genoemd in de nota 
over de praktische gang van zaken rond adOl)tie en adoptievoorbereiding 
( 16 194 nr. 2) overeenstemmen - zullen mede in de voorbereidingen tot een i 
wettelijke regeling inzake de opneming van buitenlandse pleegkinderen worden 1 
betrokken. i 

--

ID • .,. A 4-'1"114 U ....... ~ .. •rv•,.,..-

De Staatssecretaris van Justitie, 
N&r!lena de S)taatssecretarla, 

De Directeur-Generaal v.oor Jeugdbescherming 
en Delinkwentenzorg, 

t1 10.2.e " 
'IL.-. -------::---v 
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Peru in Nederland 
Van een 011Zer verslaggeefster& , 
LIMA - Europeanen heb
ben ongeveer zestig Peru- · 
aanse kinderen in de af
gelopen vier jaar illegaal 
geadopteerd. Drie van 
deze kinderen zijn terecht 
gekomen bij Nederlan
ders. De Peruaanse ou
ders hebben geen toe
stemming gegeven om 
hun baby af te staan. 
Dit heeft de directeur van de ge
rechtelijke politie maandag in 
Peru verklaard tegenover het 
Franse persbureau AFP: De ba- · 
by's - zijn , ontvoerd uit een 
kraamkliniek in Lima. -

F.en kinderrechter uit de havén
stv Callao gaf toestemming voo ..iO onwettige adopties. Hij 
ontving voor elke besliss.ng, die 
hij binnen tien dagen nam, tus
sen de twee- en de drieduizend 
gulden van de stichting • .san 
Benito de Palermo". 

Echtpaar 
De7.e onderneming was in han
den van een echtpaar dat op
dracht gaf om de kinderen te 
ontvoeren. Zij lieten dan aan de 

,, 

ouders weten dat het kind goed 
terecht was gekomen en bijvoor
beeld geplaatst was op een inter
naat. De rechter is aan het begin 
van dit jaar afgezet, aldus direc
teur Cesar Flores. Europese 
adoptie-ouders betaalden onge
veer vierdui7.end gulden voor 
een kind 

F.erder in dit Jaar ontdekte de 
Amsterdamse rijkspolitie, dat 
vjJftlg baby's uit Colombia en 
Brazilië naar ons land zijn gek~ 
men, waarbij het niet is uitgesl~ 
ten dat dit illegaal is gebeurd. 
Justitie is deze gevallen aan het 
nalopen onder leiding van de of
ficier van justitie mr. Pieters in 
Amsterdam. Het is nog niet 
voorgekomen dat ·een geadop
teerd kind naar Zuid-Amerika is 
teruggestuurd omdat de adoptie 
illegaal bleek te zijn. Justitie en 
politie sluiten niet uit ~t er 
adoptief-ouders zijn die te goe
der trouw hebben gehandeld. 

,,Als zij aan de adoptievoor
schrift.en voldoen en over de be
nodigde papieren van de officië
le autoriteiten beschikken, is er 
niets aan de hand,"7.egt de poli
tiewoordvoerder ... In Nederland 
kunnen wij er niets aan doen. 
dat er in Peru valsheid in ge
schrifte wordt gepleegd.'' -· 
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Janmaat - Just. 

Vraag van het lid Janmaat (Centrum
partij) over het toelatingsbeleid. 
(Ingezonden 9 november 1982) 

Welke maatregelen denkt de Minister 
te nemen tegen de illegale aanwas 
van de Nederlandse bevolking ten 
gevolge van valsheid in geschrifte 
a. betreffende tientallen adoptieproce
dures van Zuidamerikaanse baby's 
(met name in Peru en Brazilië), 
blijkens een artikel in uTrouwn dd. 3 
november jl., waarin tevens gewag 
wordt gemaakt van een geval van 
omkoping van een Peruviaanse 
rechter voor 250 illegale adoptieproce
dures, en 
b. betreffende oneigenlijke aanmel
ding van kinderen bij de burgerlijke 
standen, voor zover daadwerkelijk 
werkzaam, in de landen van herkomst 
door hier verblijvende buitenlanders 
en hun gezinsleden, gelet op een 
recent ANP-bericht, volgens hetwelk 
de directeur van het Nationaal 
Jeugdfonds voorspelt, dat het aantal 
buitenlandse kinderen hier toch al zal 
stijgen in vijf jaar van 100 000 tot 
175 000, ten gevolge waarvan alsdan 
van elke tien eerstejaars leerlingen 
per basisschool er vier buitenlandse 
kinderen zullen zijn? 



Antwoord kamervraag de heer Janmaat 

ad a. Ten aanzien van een aantal adopties uit Zuid-Amerikaanse 

landen (Brazilië, Peru) wordt door de Rijkspolitie momenteel 

een onderzoek ingesteld naar mogelijke onwettige handelingen. 

Het resultaat van dit onderzoek zal ter kennis van het 

Openbaar Ministerie worden gebracht. 

Daar het onderzoek nog niet is afgerond kunnen omtrent 

de bevindingen thans geen mededelingen worden gedaan. 

Wel is gebleken, dat er uit Peru slechts 3 kinderen naar 

Nederland zijn gekomen,waarbij ten aanzien van de afstand 

door de natuurlijke ouder(s) twijfels zijn gerezen. 

Overigens ligt het niet in mijn bedoeling de adoptie van 

van buitenlandse kinderen, wanneer deze op legale wijze 

geschiedt, te beperken. 

ad b. De Nederlandse overheid beschikt niet over mogelijkheden 

om de vermelding van onjuiste gegevens in buitenlandse 

akten van de burgerlijke stand te voorkomen of te corrigeren, 

dan wel strafrechtelijk op te treden in geval van vals

heid in die akten door toedoen van vreemdelingen. 

Hoewel in beginsel de juistheid van buitenlandse akten van 

de burgerlijke stand dient te worden aangenomen, behoeven 

kennelijk onjuiste vermeldingen niet te worden aanvaard. 
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Bij Kabinetsmissive van 18 december 1985, no.140, heeft Uwe 

Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Justitie, bij 

de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voorstel van 

wet met memorie van toelichting, houdende regelen inzake de opne

ming in Nederland van buitenlandse pleegkinderen met het oog op 

adoptie. 

1. In de memorie van toelichting, Algemeen gedeelte, paragraaf B, 

wordt als uitgangspunt vermeld dat voor iedere adoptie geldt dat 

zij in het kennelijk belang van het kind moet zijn. Het beleid met 

betrekking tot interlandelijke adoptie dient dit - in artikel 227, 

boek 1, a.w. neergelegde - beginsel tot uitgangspunt te hebben. 

Het is de Raad van State opgevallen dat dit beginsel slechts zijde

lings in de wettekst is opgenomen, namelijk in het derde lid van 

artikel 12, terwijl in de memorie van toelichting op uiteenlopende 

wijze aan dat beginsel inhoud wordt gegeven. Op bladzijde 5, vierde 

alinea, van de toelichting wordt gesteld dat interlandelijke adop

tie eerst dan mag worden overwogen, indien iedere andere vorm van 

hulp aan het kind in zijn land van herkomst ontbreekt en ook niet 

kan worden gevonden. In de zesde alinea op deze bladzijde wordt ge

steld dat bèmiddelende organisaties voor zover dit in hun vermogen 

ligt er op zullen toezien dat alleen voor die kinderen de overkomst 

naar Nederland met het oog op adoptie wordt bevorderd ten aanzien 

van wie vaststaat dat zij van de eigen ouders niets meer te ver

wachten hebben. In de toelichting op artikel 12 tenslotte wordt ge-
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steld dat adoptie slechts in aanmerking zal mogen komen als een an

dere wijze van hulpverlening geen uitkomst biedt. De Raad is, mede 

gelet op deze niet eenduidige omschrijving en op het bijzondere ka

rakter van interlandelijke adoptie, van oordeel dat niet volstaan 

kan worden met een verwijzing in de memorie van toelichting naar 

het beginsel van artikel 227 boek 1 B.w., doch dat in de wet zelf 

het criterium dient te worden opgenomen voor de gevallen waarin een 

dergelijke adoptie in beginsel in aanmerking komt. 

2. Onder verwijzing naar ingewonnen adviezen wordt in paragraaf 

A van het Algemeen gedeelte van de memorie van toelichting uiteen

gezet waarom geen uitvoering is gegeven aan de met algemene stemmen 

in de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanvaarde motie van de leden 

Cornelissen en Nijpels waarin de regering werd verzocht de oprich

ting van een centraal orgaan of een raad voor advies en overleg 

voor het interlandelijk adoptiebeleid te bevorderen. Niet is aange

geven van wie die adviezen afkomstig zijn. 

Voorts is de opmerking dat het wetsvoorstel reeds voorziet in vol

doende mogelijkheden van controle van overheidswege op het goed 

functioneren van vergunninghouders, naar het voorkomt, weinig rele

vant, aangezien het centrale orgaan in de gedachtengang van de in

dieners van de motie geen controlerend orgaan zou zijn, doch een 

coördinerend. 

Dat een van de grote bemiddelende organisaties zich zelfs uitdruk

kelijk tegen de oprichting van een centraal orgaan heeft verklaard, 

is weinig zeggend, nu niet blijkt op grond waarvan deze organisatie 

tot dat standpunt is gekomen, al wordt de indruk gewekt dat het 

kostenaspect daaraan ten grondslag ligt. Overigens merkt de Raad in 

dit verband op dat met betrekking tot de ook uit adviezen blijkende 

bezorgdheid over de kosten, die het functioneren van een centrale 

organisatie zou meebrengen, in de toelichting niet op enigerlei 

wijze aannemelijk wordt gemaakt dat de voorliggende opzet tot min-

----····-·der -kosten voor · de - betrokkenen -zal leiden; 

Dat invoering van een centraal orgaan niet past binnen een rege

ringsbeleid waarbinnen vereenvoudiging van regelgeving wordt nage

streefd en privatisering wordt voorgestaan, lijkt een weinig over-
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tuigend argument, aangezien in het wetsvoorstel een aantal beheren

de en toezichthoudende taken, die aan een centraal orgaan zouden 

toevallen, thans aan de centrale overheid wordt opgedragen. De Raad 

meent derhalve dat de argumenten om geen gevolg te geven aan de 

motie onvoldoende steekhoudend zijn en dat de memorie van toelich

ting ter zake verduidelijking en aanvulling behoeft. 

3. In het Algemeen gedeelte van de memorie van toelichting (para

graaf D-III) wordt gesteld dat in het wetsvoorstel geen bevoegdheid 

tot normstelling wordt gedelegeerd. De Raad vraagt zich af of deze 

opmerking terecht is gelet op de voorgestelde artikelen 7, achtste 

lid, 12, negende lid, 18, derde lid en 20. In de toelichting ware 

hierop in te gaan. 

4. In het advies van de Raad voor het Jeugdbeleid "Kinderen door 

de achterdeur" wordt geconstateerd, dat het niet binnen redelijke 

tijd beginnen van een gezinsonderzoek een belangrijke oorzaak is 

van minder gewenste adoptiepraktijken, en wordt een aantal aanbeve

lingen gedaan. 

In de memorie van toelichting (Algemeen gedeelte, paragraaf B) 

wordt slechts ingegaan op de aanbeveling tot het aanwijzen binnen 

de raden voor de kinderbescherming van speciale maatschappelijke 

werkers, welke suggestie door de bewindsvrouwe wordt afgewezen. 

Voorts wordt medegedeeld dat thans richtlijnen voor de rapportage 

met betrekking tot deze specifieke materie zijn ontwikkeld. 

In de memorie van toelichting ware ook in te gaan op de andere aan

bevelingen van de Raad voor het Jeugdbeleid op dit punt; tevens 

ware enige indicatie te geven over de inhoud van de rapportage

richtlijnen en in hoeverre daarvan bekorting van voormelde wacht

tijd te verwachten is. 

s. Het wetsvoorstel bemoeilijkt het "zelf doen" van aspirant

-pleegouders -en -~timuleert -het - inroepen-van de - tussenkomst -van be--

middelende organisaties, aldus de memorie van toelichting (Algemeen 

gedeelte, paragraaf D-III). Het is de Raad niet duidelijk hoe deze 
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doelstelling in het voorstel van wet gestalte heeft gekregen en ten 

aanzien van welke punten de zogenaamde zelfdoener meer obstakels op 

zijn weg vindt dan degene die door middel van een organisatie een 

buitenlands kind wil adopteren. Weliswaar zullen zelfdoeners het 

gezinsrapport slechts via een bemiddelende organisatie kunnen ver

krijgen, doch uit niets blijkt dat hun daarbij iets in de weg ge

legd zal worden. De memorie van toelichting lijkt er integendeel 

vanuit te gaan dat het hier om een formaliteit gaat. Hierover ware 

duidelijkheid te verschaffen. 

6. In de toelichting op artikel 5 wordt vermeld dat de betrokke-

nen reeds na de vaststelling van het rapport - en tot het moment 

waarop het buitenlandse pleegkind is opgenomen waarna pleegouders 

desgewenst een exemplaar van het rapport wordt overgelegd - een 

recht op inzage hebbeni dit inzagerecht is niet in het wetsvoorstel 

zelf vastgelegd. Hierin ware alsnog te voorzien. 

7. In de definitie van "buitenlands pleegkind" in artikel 1 komt 

het begrip "minderjarig" voor. Thans wordt onder minderjarigen nog 

verstaan: zij die de ouderdom van 21 jaren niet hebben bereikt (en 

niet gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest). In deel B18 van de Vreem

delingencirculaire 1982 wordt onder een buitenlands pleegkind ver

staan een minderjarige beneden de leeftijd van 18 jaar. Aangezien 

het niet de bedoeling lijkt deze grens op te trekken, ware de be

gripsomschrijving in zoverre aan te passen. 

8. Het negende lid van artikel 7 lijkt overbodig. Indien deze be

paling niet kan vervallen, ware dit toe te lichten. 

9. In artikel 8, onder den e, wordt bepaald dat de aspirant-

pleegouders op "bevredigende wijze" door middel van bescheiden die

nen aan te tonen dat de afstand door de ouder(s) van het buiten-

-----------~-~-:r:>: _è!~-~ --_;e_leegkind na~~-- b~horen_ isgeregeld ___ en d_at de au tori tei ten _in 

het land van herkomst instemmen met de opneming door hen van dat 

kind. Bij de Raad is de vraag gerezen wanneer aan het criterium •op 

- 5 -



- 5 -

bevredigende wijze" is voldaan. Indien daaraan geen concrete invul

ling kan worden gegeven, ware schrapping van bedoelde woorden te 

overwegen; hetzelfde geldt voor de woorden "naar behoren" in arti

kel 8, onder d. 

10. Uit de toelichting op artikel 9 kan worden opgemaakt dat de in 

dit artikel gegeven regeling dient ter vervanging van de huidige 

praktijk van de garantieverklaring. In verband hiermee is bij de 

Raad de vraag gerezen of de nieuwe regeling wat betreft het voor

zien in de eventuele kosten van terugkeer van het buitenlandse 

pleegkind naar het land van herkomst door de pleegouders wel een 

adequaat alternatief vormt voor evengenoemde praktijk. In de memo

rie van toelichting ware op .deze vraag in te gaan. 

11. Ingevolge artikel 10 kan, indien is gehandeld in strijd met 

het eerste lid van artikel 2, toevertrouwing aan de raad voor de 

kinderbescherming plaatsvinden door de officier van justitie, ten

zij dit niet verenigbaar is met het belang van de minderjarige. 

Niet voorzien is in enig rechtsmiddel voor de aspirantpleegouders. 

Hierin ware alsnog te voorzien. 

" 

12. De door de minister vast te stellen gegevens, die het verzoek 

om een vergunning tot bemiddeling dient te bevatten, waren in de 

Nederlandse Staatscourant te publiceren. Het tweede lid van artikel 

12 ware in deze zin aan te vullen. 

13. Het systeem, zoals dat in de toelichting op artikel 12 is uit

eengezet, laat kleine en grote bemiddelingsorganisaties toe. Omdat 

de kleine organisaties niet steeds over alle benodigde voorzienin

gen zullen kunnen beschikken, is in het achtste lid van artikel 12 

de voorwaarde van bereidheid tot samenwerking met andere organisa

ties, met name op het terrein van de algemene voorlichting, opgeno-

men. 

Dit systeem lijkt niet in overeenstemming met de absoluut gestelde 

voorwaarden vervat in het zesde en zevende lid van artikel 12. 
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Daarbij is mede van belang dat samenwerking altijd een tweezijdige 

aangelegenheid is, welke naar het oordeel van de Raad niet zonder 

meer aan een organisatie, die volledig aan de eisen van het zesde 

en zevende lid voldoet, kan worden opgelegd. Bovendien heeft een 

zodanige organisatie een eigen verantwoordelijkheid. 

De Raad àcht tenminste een nadere uiteenzetting aangaande deze be

palingen geboden. 

14. Ingevolge artikel 13 kan de minister een vergunning weigeren, 

indien gegronde vrees bestaat dat de aanvrager de wettelijke regels 

niet zal naleven dan wel naar verwachting te weinig toekomstmoge

lijkheden heeft met betrekking tot bemiddeling bij opneming van 

buitenlandse pleegkinderen. · Deze bepaling wordt in de memorie van 

toelichting aldus toegelicht, dat het niet zinvol is het aantal 

vergunninghouders uit te breiden, indien niet te verwachten valt 

dat dit tot verruiming van de mogelijkheden tot bemiddeling zal 

leiden. 

Mede gelet op hetgeen in het vijfde en zesde lid van artikel 12 is 

bepaald, vraagt de Raad zich af op welke situaties deze bepaling 

ziet. Indien het de bedoeling is aan de aanvrager bepaalde eisen te 

stellen met betrekking tot zijn bemiddelingscapaciteit, ware zulks 

uitdrukkelijk te vermelden. Een uitvoeriger toelichting ter zake 

acht de Raad noodzakelijk. 

15. Gelet op de eigen verantwoordelijkheid van de vergunninghouder 

lijkt het wenselijk dat de in artikel 15 bedoelde beslissing tot 

voortzetting van de werkzaamheden van een rechtspersoon wier ver

gunning is ingetrokken slechts na overleg en met instemming van de 

vergunninghouder wordt genomen. Hierover ware duidelijkheid te ver

schaffen. 

16. De ministeriële regels bedoeld in artikel 16, vijfde lid, 

__ waren _~e publice~ en in de Nederlandse Staatscourant. _Het artikel ____ _ 

ware in deze zin aan te vullen. 
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17. De toelichting op artikel 17 doet voorkomen alsof in de tekst 

van artikel 17, tweede lid, de woorden "in beginsel" zijn opgeno

men. Dit is echter niet het geval. Het wetsvoorstel en de toelich

ting waren op dit punt met elkaar in overeenstemming te brengen. 

18. De kwalificatie van de in artikel 24 genoemde strafbare feiten 

als overtredingen ware toe te lichten. 

19. De in artikel 25 voorgestelde wijziging van de Pleegkinderen

wet strekt ertoe het toepasssingsgebied van de Pleegkinderenwet uit 

te breiden tot de categorie van buitenlandse pleegkinderen die met 

het oog op adoptie zijn opgenomen (memorie van toelichting, blad

zijde 3). Bij de Raad is de·vraag gerezen wat de noodzaak is van 

deze wijziging, nu volgens de nota "Praktische gang van zaken rond 

adoptie en adoptievoorbereiding" (Kamerstukken II 1980/81, 16 194, 

nrs.1-2) buitenlandse pleegkinderen reeds onder de werking van de 

Pleegkinderenwet vallen (bladzijde 8 van de nota). Op deze vraag 

ware een antwoord te verschaffen. 

20. De Raad gaat ervan uit dat zijn advies van 9 maart 1982, 

no.2009/09/8209, over het wetsontwerp, houdende partiële wettelijke 

voorziening ter zake van opneming van buitenlandse pleegkinderen, 

tegelijk met het advies over het onderhavige wetsvoorstel wordt ge

publiceerd. Naar het eerstgenoemde advies wordt in de memorie van 

toelichting (bladzijde 4) verwezen. 

21. Voor enkele redactionele kanttekeningen moge het college ver

wijzen naar de bij het advies behorende bijlage. 

De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te 

zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat met het 

vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 

Coll.: JS/D. 
------ ----- -- ---·-- --- - - -- ----- --- .. - - ---· --- - -

. . ---------· ________ ,. ________ _ 

De Vice-President 

van de Raad van State, 

wel) Scholten 
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Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 30 juli 

Hfd.Privaatrecht nr. 415/187 

do~tCor f10l 
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1987 ··. 

Nader rapport betreffende een voorstel van wet inzake de opneming in 
Nederland van buitenlandse pl.eegki11deren met het oog op adoptie. 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 18 december 
1985, nr. 140, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies 
betreffende het bovenvermelde voorstel rechtstreeks aan mij te doen 
toekomen. Dit advies, gedateerd 29 april 1986, nr. W03,85.0667, moge 
ik U hierbij aanbieden. 

De Raad van State adviseert onder 1. om het beginsel van artikel 227, 
tweede lid, Boek 1 B.W., volgens hetwelk de adoptie - zowel uit het 
oogpunt van verbreking van de banden met de andere ouder als uit dat 
van bevestiging van de banden met de adoptanten - in het kennelijk be
lang van het kind moet zijn, in de wet inzake de toelating van buiten
landse pleegkinderen op te nemen. Naar aanleiding hiervan moge ik het 
volgende opmerken. 

In de adoptieprocedure is de toetsing van de adoptie aan het genoemde 
criterium aan de rechter toevertrouwd. Bij de opneming van een buiten
lands pleegkind is een dergelijke rechterlijke toetsing eerst mogelijk 
in een procedure die na de binnenkomst van het kind in Nederland wordt 
geëntameerd. Dit zal doorgaans de adoptieprocedure zelf zijn. Bij de 
verlening van de beginseltoestemming is die toetsing niet aan de orde. 
Zij kan voorts als zodanig niet worden opgedragen aan de vreemdelingen
diensten of grensbewakings-autoriteiten die belast zijn met het contro
leren van bescheiden bij de aankomst van het buitenlandse pleegkind in 
Nederland. Het ontwerp beperkt zich dan ook tot het uitwerken van het 
beginsel in een aantal concrete vereisten voor toelating en tot het 
opleggen, aan de bemiddelaars, van de verplichting om erop toe te zien 
dat het beginsel in acht wordt genomen. Om deze redenen ben ik van 
mening dat het beginsel van artikel 227, tweede lid, Boek 1 B.W., niet 
in dit wetsvoorstel dient te worden opgenomen. Wel zijn, overeenkomstig 
het advies van de Raad van State, de passages in de memorie van toe
lichting waarin het beginsel nader wordt omschreven, met elkaar in 
overeenstemming gebracht. 

Voor de beslissing om af te zien van het instellen van een centraal 
orgaan waarin de bemiddelaars zijn vertegenwoordigd, is, overeen
komstig het advies van de Raad van State, onder 2., een nadere moti
vering gegeven in de memorie van toelichting, hoofdstuk I, onder 
B (was: A), Daar wordt onder meer uiteengezet dat deze beslissing 
rekening houdt met het van het College van Advies voor de 
Kinderbescherming ingewonnen advies (welk advies met dit wetsontwerp 
zal worden gepubliceerd) alsmede ongevraagde commentaren van een aantal 
instanties, waaronder de Raad voor het Jeugdbeleid. 
Naast deze adviezen en commentaren noemt de toelichting een aantal 
overwegingen met betrekking tot de taken waarmee een centraal orgaan 
zou kunnen worden belast. Deze overwegingen kunnen als volgt worden 
samengevat. In de eerste plaats wordt het onwenselijk geacht om de in 
een centraal orgaan verenigde vergunninghouders een stem te geven 
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in de beslissing van de Minister om een vergunning al of niet te 
verlenen. Voorts wordt tot overbodigheid geconcludeerd van het houden, 
door het in te stellen orgaan, van een centrale wachtlijst van 
aspirant-pleegouders die over een beginseltoestemming beschikken. 
Uiteengezet wordt verder dat voor een centraal orgaan geen taak is 
weggelegd op het gebied van de voorlichting in het kader van de be
middeling. Ten slotte wordt opgemerkt dat de Minister van Justitie 
reeds over voldoende mogelijkheden beschikt om zich over het interlan
delijke adoptiebeleid te doen adviseren. 

Naar aanleiding van het onder 3. opgemerkte is in de memorie van 
toelichting, onderdeel I, onder E (was: D), gepreciseerd dat de in het 
wetsvoorstel opgenomen delegatiebepalingen uitsluitend betreffen proce
durele voorschriften en een aantal vereisten dat moet worden gesteld 
in het kader van de regulering van de bemiddeling. Er wordt echter geen 
bevoegdheid gedelegeerd tot het stellen van materiële normen voor de 
verlening van een beginseltoestemming of voor de toelating van buiten
landse pleegkinderen. 

Voorts is, naar aanleiding van de onder 4. gemaakte opmerkingen, nader 
ingegaan op de diverse aanbevelingen van de Raad voor het Jeugdbeleid 
in diens rapport "Kinderen door de achterdeur" (memorie van 
toelichting, onderdeel I, onder C (was: B)). 

Naar aanleiding van het onder 5. gestelde is het algemene gedeelte van 
de memorie van toelichting, onder D III, aangepast in die zin dat in 
de genoemde passage alleen wordt gesproken over het stimuleren van de 
tussenkomst van bemiddelende organisaties. 

De Raad van State adviseert onder 6. om het recht van inzage in de 
rapporten van de raden voor de kinderbescherming wettelijk vast te 
leggen. Inmiddels ben ik tot het inzicht gekomen dat er geen reden is, 
met dit recht van inzage te volstaan, doch dat aspirant-pleegouders ook 
het recht toekomt om een afschrift van het rapport te ontvangen, met 
dien verstande dat de vergunninghouder wiens bemiddeling wordt ingeroe
pen, het oorspronkelijke exemplaar ontvangt en dat, ingeval de 
aspirant-pleegouders van bemiddelaar veranderen, dit oorspronkelijke 
exemplaar aan de volgende bemiddelaar wordt doorgezonden. Artikel 5 van 
het wetsvoorstel is dienovereenkomstig gewijzigd. 

In artikel 1 is, naar aanleiding van het onder 7. opgemerkte en mede in 
verband met de verlaging van de meerderjarigheidsgrens tot achttien 
jaar, welke, naar het zich laat aanzien, op 1 januari 1988 in werking 
zal treden, de omschrijving van het buitenlandse pleegkind in dier 
voege aangepast dat wordt gesproken van een minderjarige in de zin van 
de Nederlandse wet. 

Naar aanleiding van het onder 8. opgemerkte is in artikel 7, negende 
lid aangegeven dat het betreft het beroep van de door de Minister van 
Justitie genomen beslissing inzake een verzoek tot herziening. Naar 
onze mening dient de toepasselijkheid van de artikelen 11 en 12 van de 
Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen uitdrukkelijk 
te worden uitgesloten. 
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Het onder 9. gegeven advies is in die zin opgevolgd, dat in de 
toelichting op artikel 8 een nadere inhoud is gegeven aan de begrippen 
"op bevredigende wijze" en "naar behoren". Bedoeld wordt hiermee aan te 
geven dat de ambtenaren, belast met de controle van de bij aankomst van 
het kind overgelegde bescheiden, met zekerheid moeten kunnen vaststel
len dat aan de in de wet gestelde vereisten is voldaan. 

Onder 10. stelt de Raad van State de vraag of de huidige praktijk van 
de garantverklaring op adequate wijze wordt vervangen door de voor
ziening van artikel 9. Naar aanleiding van deze vraag is thans in de 
toelichting op dit artikel aangegeven dat ten aanzien van de kosten van 
terugkeer van het kind een verbintenis uit de wet is gecreëerd, waar
door de garantverklaring overbodig wordt. 

Naar aanleiding van het onder 11. gestelde, is de procedure van voor
lopige toevertrouwing aan de raad voor de kinderbescherming 
(artikel 10) nader toegelicht. Deze regeling is ontleend aan die van 
artikel 241 Boek 1 B.W. Omdat de voorlopige toevertrouwing op korte 
termijn wordt gevolgd door een rechterlijke beslissing inzake het ge
zag over de minderjarige, wordt een rechtsmiddel voor de pleegouders 
tegen de voorlopige toevertrouwing overbodig geacht. 

Het onder 12. gedane ·voorstel is opgevolgd door aanvulling van artikel 
12 met het vereiste van publikatie, in de Nederlandse Staatscourant, 
van de gegevens die het verzoek om een vergunning tot bemiddeling dient 
te bevatten. 

Overeenkomstig het advies van de Raad van State, onder 13., is de voor
waarde van bereidheid tot samenwerking tussen bemiddelende organisaties 
nader omschreven in de toelichting op artikel 12. Die samenwerking zal 
met name betrekking hebben op de voorlichting aan aspirant-pleegouders. 

Naar aanleiding van de door de Raad onder 14. gestelde vraag is in de 
toelichting op artikel 13 uiteengezet dat de verruiming van de moge
lijkheden tot bemiddeling, waarop dit artikel ziet, betrekking heeft op 
zowel de totale bemiddelingscapaciteit in Nederland als de uitbreiding 
van de bemiddeling tot nieuwe landen of landsdelen. 

Naar aanleiding van het onder 15. gestelde is in de toelichting op 
artikel 15 aangegeven dat een opdracht tot voortzetting van de activi
teiten van een bemiddelaar wiens vergunning is ingetrokken, slechts 
wordt verstrekt met instemming van degene die daartoe is aangezocht. 

Artikel 16, vijfde lid, is, overeenkomstig het door de Raad van State 
onder 16. gedane voorstel, aangevuld met de bepaling dat de regels 
betreffende het toezicht op de naleving van het bepaalde in het derde 
en vierde lid van dat artikel in de Nederlandse Staatscourant bekend 
worden gemaakt. 

Naar aanleiding van de onder 17. gemaakte opmerking ziJn de woorden "in 
beginsel", die ten onrechte in de memorie van toelichting bij artikel 
17 voorkwamen, geschrapt. 
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Overeenkomstig het voorstel van de Raad van State, onder 18, is de 
kwalificatie van de in artikel 24 genoemde strafbare feiten als 
overtredingen, in de toelichting op dat artikel nader toegelicht. 

Naar aanleiding van de vraag, gesteld onder 19., is in het algemene 
gedeelte van de memorie van toelichting, onderdeel I, onder A, nader 
uitgelegd waarom in artikel 25 het toepassingsgebied van de Pleeg
kinderenwet wordt uitgebreid tot de gehele categorie van buiten
landse pleegkinderen die met het oog op adoptie zijn opgenomen. Deze 
uitbreiding is de bevestiging van de ruime interpretatie die in de 
rechtspraak aan de genoemde wet wordt gegeven. 

Overeenkomstig het advies van de Raad, zal diens advies va~ 
9 maart 1982 inzake het wetsontwerp, houdende partiële voorziening ter 
zake van opneming van buitenlandse pleegkinderen, tegelijk met het 
advies over het onderhavige wetsvoorstel worden gepubliceerd. 

Ten slotte merk ik op dat de redactie van het voorstel en de toe
lichting conform de in de bijlage van het advies van de Raad van State 
opgenomen kanttekeningen is aangepast. 

In het wetsvoorstel en de toelichting daarop z1Jn, naast de uit het 
advies van de Raad van State voortvloeiende wijzigingen, enkele andere 
wijzigingen aangebracht. Deze houden deels verband met de in de loop 
van 1986 genomen beslissing tot bezuinigingen op het terrein van de 
kinderbescherming, die onder meer hebben genoopt tot afstoting van 
bepaalde taken of taakonderdelen van de raden voor de kinder
bescherming. Het gevolg daarvan is, dat de raden weliswaar belast 
zullen blijven met de gezinsonderzoeken in strikte zin en de rapportage 
daaromtrent, maar dat zij niet meer, zoals tot dusver het geval was, de 
aan dat onderzoek voorafgaande voorlichting van algemene aard aan de 
aspirant-pleegouders zullen verstrekken. De voorlichting waarom het 
hier gaat, zal in ander verband onder toezicht van de Ministerie van 
Justitie worden verzorgd. Nadere regels met betrekking tot de 
organisatie, de inhoud en de bekostiging van deze voorlichting kunnen 
bij algemene maatregel van bestuur worden gesteld. 
Ten einde tot uitdrukking te brengen dat deze voorlichting een vast 
onderdeel vormt van de door de aspirant-pleegouders te doorlopen 
procedure, zijn hieromtrent een nieuw tweede lid en derde lid in 
artikel 5 opgenomen. Deze wijziging heeft geleid tot aanpassing van de 
toelichting (onderdeel I, onder B (was: A); onderdeel II, toelichting 
op de artikelen 2 - 7). Tevens heeft dit voorstel geleid tot de 
schrapping van het bepaalde in artikel 12, zevende lid, welke 
schrapping is gebaseerd op de overweging dat aan de vergwininghouders 
geen zelfstandige verantwoordelijkheid zal toekomen op het gebied van 
de algemene voorlichting. Ook is in verband met dit voorstel geschrapt 
artikel 20. Een eventuele subsidie ten behoeve van de algemene 
voorlichting zal op grond van artikel 5, derde lid (nieuw) aan de met 
die voorlichting te belasten organisatie worden verleend. 

Voorts is, eveneens om budgettaire redenen, in artikel 4 een laatste 
lid toegevoegd, bepalende dat ter zake van de aanvraag van de begin
seltoestemming een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen tege
moetkoming in de kosten verschuldigd is. In verband hiermee is de toe
lichting op dat artikel aangepast. 
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Verder is, eveneens in de loop van 1986, gebleken dat het, gelet op de 
leeftijd van veel voor opneming beschikbare buitenlandse kinderen, 
alsmede op het grote aantal aanvragen van aspirant-pleegouders die de 
leeftijd van 40 jaar zijn gepasseerd, thans aanvaardbaar is om de 
maximumleeftijd voor aspirant-pleegouders te verhogen tot 42 jaar, met 
dien verstande dat van die leeftijd slechts in uitzonderlijke gevallen 
kan worden afgeweken. Dit heeft geleid tot wijziging van artikel 5, 
vijfde lid (was: derde lid), onder b,, en zesde lid, alsmede van de 
toelichting op dat artikel, 

In de wetstekst zijn nog de twee volgende wijzigingen aangebracht. 

In artikel 2, tweede lid, is, ter verkrijging van de gewenste aanslui
ting bij de in het internationaal privaatrecht ~ebruikelijke termino
logie, het begrip "duurzaam verblijf" vervangen door het begrip "gewone 
verblijfplaats". De Toelichting op dit artikel is in verband hiermee 
aangepast. 

In artikel 25 is de uit de pleegkinderenwet geciteerde omschrijving van 
het pleegkind aangepast in verband met de komende wijziging hiervan in 
het kader van de verlaging van de meerderjarigheidsgrens. 

In het algemene gedeelte van de memorie van toelichting is ten slotte, 
vóór de paragraaf gewijd aan de voorgeschiedenis van het wetsvoorstel, 
een korte inleiding opgenomen. 

Ik veroorloof mij U in overweging te geven, het hierbij gevoegde gewiJ
zigde voorstel van wet en de daarmee in overeenstemming gebrachte, 
overeenkomstig het vorenstaande gewijzigde memorie van toelichting aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden. 

De Staatssecretaris van Justitie, 

i/7/7,1 l/,; Ic. ~ . . 
//II 11 · /tlh )t111t ,c_· 

/ / 
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Regelen inzake de opneming van buitenlandse pleegkinderen met het oog 
op adoptie. 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

I. ALGEMEEN 

A. Inleiding 

Dit wetsvoorstel heeft een drieledige strekking, welke als volgt kan 
worden omschreven. 

In de eerste plaats beoogt de regeling het tot op heden gevolgde 
beleid inzake de verlening, door de Minister van Justitie, van een 
beginseltoestemming voor de opneming van een buitenlands pleegkind in 
de wet vast te leggen. De vereisten voor de verkrijging van een be
ginseltoestemming zijn in overeenstemming gebracht met de huidige 
praktijk, terwijl de te doorlopen procedure is gemoderniseerd en met 
een aantal wettelijke waarborgen is omkleed. De wet noemt voorts de 
vereisten waaraan op het tijdstip van binnenkomst van het 
buitenlandse pleegkind moet zijn voldaan alsmede de rechten en de 
verplichtingen die de opneming voor de betrokken partijen meebrengt . 

In de tweede plaats beoogt het voorstel gevolg te geven aan de 
wens om de bemiddeling ter zake van de opneming van buitenlandse 
pleegkinderen te reguleren door een vergunningenstelsel. Het hierop 
betrekking hebbende gedeelte van het wetsvoorstel omschrijft de 
criteria waaraan de aanvrager van een vergunning moet voldoen en de 
door deze te volgen procedure. 

In de derde plaats voorziet het wetsvoorstel in verschillende 
vormen van toezicht en controle. Het betreft hier de binnenkomst in 
Nederland van een buitenlands pleegkind, de activiteiten van ver
gunninghouders alsook de verstrekking van de aan de gezinsonderzoeken 
voorafgaande algemene voorlichting. 

Gestreefd is naar een regeling waarin concrete, internationaal 
aanvaardbare maatstaven zijn neergelegd en die een verantwoorde 
plaatsing van de daarvoor in aanmerking komende buitenlandse pleeg
kinderen zo goed mogelijk garandeert. 
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B. Voorgeschiedenis 

De ontwikkelingen die de voorgeschiedenis vormen van dit wetsvoor
stel, zijn voor een belangrijk deel beschreven in de nota "Praktische 
gang van zaken rond adoptie en adoptievoorbereiding" (kamerstukken II 
1979-1980, 16 194, nr. 2) *). Deze nota werd op 9 mei 1980 door de 
toenmalige Staatssecretaris van Justitie toegezonden aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. De Vaste voor Justitie wijdde in de uitge
breide commissievergadering van 27 april 1981 (Handelingen Tweede 
Kamer, UCV 56, 27 april 1981, p. 20) een uitvoerige bespreking aan deze 
nota. 

In de nota wordt ingegaan op de problemen die de toenemende belang
stelling voor buitenlandse pleegkinderen met zich heeft gebracht en de 
daaruit voortvloeiende behoefte aan ordenende maatregelen. Die behoefte 
heeft, zoals in de nota wordt vermeld, geleid tot het vaststellen van 
een procedure tot verkrijging van een beginseltoestemming die vooraf
gaand aan de opneming van een buitenlands pleegkind met het oog op 
adoptie moet worden gevolgd. Deze procedure is geregeld in deel B-18, 
hoofdstuk 2 van de Vreemdelingencirculaire 1982 (ten tijde van de 
indiening van de nota deel G-7, hoofdstuk B). Aanknopingspunt voor de 
beginseltoestemming van de Minister van Justitie als voorwaarde voor 
aspirant-pleegouders om in aanmerking te kunnen komen voor de opneming 
van een buitenlands pleegkind met het oog op adoptie, is de bevoegdheid 
van de Minister van Justitie om het beleid inzake het verlenen van 
vergunningen te bepalen. In de nota werd reeds geconstateerd dat er 
gerede aanleiding is de procedure rond de opneming van een buitenlands 
pleegkind bij de wet te regelen. Daarbij is niet alleen gedacht aan de 
procedure tot verkrijging van een beginseltoestemming, maar ook aan 
structurering van de bemiddeling door een vergunningenstelsel. 

Voor de gehele hier aan de orde zijnde materie zijn van belang het 
rapport van de werkgroep-Boeke van 6 april 1978 **) met de daarop 
ontvangen reacties en het naar aanleiding van dit rapport uitgebrachte 
advies van het College van Advies voor de Kinderbescherming van 10 
april 1979 ***). De in deze stukken vervatte aanbevelingen zijn in de 
nota besproken en voor een groot deel verwerkt in dit wetsontwerp. 
In de nota was reeds het voornemen aangekondigd om bij een wet de 
navolgende onderwerpen te regelen: 

de voorwaarden om in aanmerking te komen voor opneming van een 
buitenlands pleegkind; 

- het gezinsonderzoek door de raad voor de kinderbescherming, ter voor
bereiding van de beslissing inzake de verlening van de beginseltoe
stemming; 

- de beginseltoestemming; 
- de Adviescommissie Buitenlandse Pleegkinderen en haar taak; 
- het beschikbaar stellen van gezinsrapporten aan derden; 
- het koppelen van bemiddelingsactiviteiten op het terrein van de op-

neming van buitenlandse pleegkinderen aan een vergunning. 

*) Hierna aangeduid als: nota. 
**) "Adoptievoorbereiding buitenlandse pleegkinderen", Staatsuitgeve

rij, april 1978. 
***) Bijlage XIII bijgevoegd bij de nota 16 194. 
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Na het van kracht worden van een desbetreffende wet en de regelingen 
ter uitvoering daarvan zouden de thans geldende richtlijnen voor 
buitenlandse adoptief-pleegkinderen, destijds opgenomen in deel G-7, 
hoofdstuk B, nu in deel B-18, hoofdstuk 2 van de Vreemdelingencircu
laire 1982, grotendeels kunnen vervallen. 

Tijdens de behandeling in de uitgebreide commissievergadering konden 
de leden van de Vaste Commissie zich in hoofdzaak met de voorgenomen 
wettelijke regeling verenigen. Wèl werd uitdrukkelijk de wens uitge
sproken aan de vorenvermelde onderwerpen nog toe te voegen: een 
centrale organisatie of een raad van overleg en advies inzake het 
interlandelijk adoptiebeleid, waarin alle vergunninghouders, alsmede de 
departementen van Justitie, voor Ontwikkelingssamenwerking en van 
Buitenlandse Zaken zouden participeren. Deze wens is neergelegd in de 
gewijzigde motie van de toenmalige leden Cornelissen en Nijpels 
(zitting 1980-1981 16 194, nr. 9). Deze motie, waarin ook de aan de 
organisatie of raad toegedachte taken werden opgesomd, werd met alge
mene stemmen aanvaard. In de vijf jaren die sindsdien zijn verstre
ken, heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Het aantal bemid
delende organisaties heeft zich geleidelijk gestabiliseerd. Na een aan
loopperiode is een min of meer vast patroon van werkzaamheden en onder
linge contacten ontstaan. De behoefte aan een coördinerend orgaan is 
thans dan ook minder groot. Over een in 1982 geredigeerd voorontwerp, 
dat in de instelling van een centraal orgaan voorzag, is onder meer het 
advies ingewonnen van het College van Advies voor de Kinderbescherming. 
Daarnaast heeft een aantal instanties, waaronder de Raad voor het 
Jeugdbeleid, ongevraagd commentaar op dat voorontwerp geleverd. In deze 
adviezen en commentaren komt twijfel tot uiting over de vraag of het 
doel van de regeling de instelling van een centrale instantie recht
vaardigt. Daarbij is onder meer gewezen op het feit dat de overheid 
steeds er van uit is gegaan dat aan een centraal orgaan met een 
publiekrechtelijk karakter op het terrein van de jeugdbescherming geen 
behoefte bestaat. Voorts is naar voren gebracht dat het ontwerp reeds 
voorziet in voldoende mogelijkheden van controle van overheidswege op 
het goed functioneren van de vergunninghouders, en dat invoering van 
een centraal orgaan niet past in een regeringsbeleid waarbinnen ver
eenvoudiging van regelgeving wordt nagestreefd en privatisering wordt 
voorgestaan. Ten slotte blijkt uit vele adviezen een zekere bezorgdheid 
over de kosten die het functioneren van een centrale organisatie zou 
meebrengen. Eén van de grote bemiddelende organisaties heeft zich, mede 
om die reden, uitdrukkelijk tegen de oprichting van een centraal orgaan 
verklaard. 

Naast deze adviezen en commentaren hebben de volgende overwegingen 
een rol gespeeld bij de beslissing om af te zien van de instelling van 
een centraal orgaan. 

In de motie wordt als een van de taken van een dergelijk orgaan 
genoemd het adviseren over aanvragen van aspirant-vergunninghouders. 
Dit zou betekenen dat de bemiddelaars - die zelf uiteraard in sterke 
mate bij deze aangelegenheid betrokken zijn - een stem zouden hebben in 
de beslissing van de Minister om al of geen vergunning te verlenen. Het 
is, naar mijn mening, onwenselijk om het vergunningenbeleid afhankelijk 
te stellen van de wensen van de bestaande vergunninghouders. In verband 
hiermee is er naar m1Jn mening geen aanleiding om voor de bedoelde 
advisering een centraal orgaan op te richten. 
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Een andere aan het genoemde orgaan toegedachte taak zou bestaan in 
het beheer van de centrale wachtlijst. Ten aanzien hiervan ziJ opge
merkt dat een dergelijke wachtlijst, hoe dan ook, moet worden bijge
houden door het Ministerie van Justitie, aan welk ministerie immers de 
behandeling van de verzoeken om een beginseltoestemming wordt opgedra
gen. Het lijkt overbodig om daarnaast nog een centraal orgaan met 
dezelfde taak te belasten. Het wetsontwerp is voorts zodanig opgezet 
dat aspirant-pleegouders die over een beginseltoestemming beschikken, 
zich tot een bemiddelaar kunnen wenden. Deze zal zich bij de behande
ling van verzoeken zoveel mogelijk moeten houden aan de volgorde van de 
individuele aanmeldingen. Dit maakt het onnodig om een wachtlijst aan 
te houden van uitsluitend aspirant-pleegouders die over een beginsel
toestemming beschikken, zoals in de toelichting op de motie (Tweede 
Kamer 1981, blz. 5024) werd gesuggereerd. Ten slotte zij opgemerkt dat 
belanghebbenden te allen tijde inzage kunnen nemen in de door het 
Ministerie van Justitie gehouden wachtlijst. 

Verder wordt in de motie de wens naar voren gebracht om door het 
centraal orgaan aan de Minister van Justitie adviezen te laten uit
brengen over het interlandelijk adoptiebeleid. Hierbij zij aangetekend 
dat de Minister reeds over een adviesorgaan beschikt, nl. het College 
van Advies voor de Kinderbescherming. Door de in het ontwerp aan dit 
college opgedragen nieuwe adviestaak in het kader van de herzienings
procedure, zal het de nodige ervaring op dit terrein kunnen opdoen en 
desgewenst aanbevelingen kunnen doen over het te voeren interlandelijke 
adoptiebeleid. Inmiddels is bij de recente aanvulling van het college 
met nieuwe leden bijzondere deskundigheid op het gebied van interlande
lijke adoptie aan dit adviesorgaan toegevoegd. 

Deze overwegingen hebben ertoe geleid om voor de in de motie 
Cornelissen/Nijpels opgeworpen problemen een andere oplossing te 
zoeken dan in die motie werd voorgesteld. 

Afzonderlijke aandacht verdienen in dit verband de voorlichting en 
de informatie van de aspirant-pleegouders. Op dit terrein was door de 
opstellers van de motie eveneens een taak toegedacht aan het in te 
stellen centrale orgaan. Voor zover het betreft de in het kader van de 
bemiddeling te geven specifieke, op het individuele geval gerichte 
voorlichting, kan worden geconstateerd dat deze thans in de praktijk 
probleemloos verloopt. Er is dan ook aanleiding om deze activiteit over 
te laten aan de individuele vergunninghouders, die door de aard van hun 
werkzaamheden over alle ter zake relevante informatie beschikken. Op 
dit gebied is dus, evenmin als op de hiervoor genoemde gebieden, een 
taak voor een centraal orgaan weggelegd. 

Naast deze, door de vergunninghouders te geven, specifieke voor
lichting dienen aspirant-pleegouders de nodige algemeen-oriënterende 
voorlichting te ontvangen over de opneming van buitenlandse pleeg
kinderen en interlandelijke adoptie. Voorlichting in deze algemene zin 
werd hun tot dusver door de raden voor de kinderbescherming gegeven al
vorens tot het gezinsonderzoek in strikte zin werd overgegaan. In de 
loop van 1986 is besloten tot bezuinigingen op het gebied van de 
kinderbescherming, die noodzakelijkerwijze leiden tot de afstoting van 
enkele onderdelen van het takenpakket van de raden voor de kinderbe
scherming. Tot de niet langer door de raden uit te voeren taakonderde
len behoren de hier bedoelde, op het gezinsonderzoek voorbereidende 
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voorlichtingswerkzaamheden. Deze zullen derhalve in een ander kader 
- gedacht wordt van een privaatrechtelijk samenwerkingsverband - moeten 
worden verricht.Het algemene karakter van deze voorlichting vereist 
intussen wel, dat de objectiviteit ervan wordt gewaarborgd, dat het 
programma een aantal vaste onderwerpen omvat en dat de verstrekking 
overal op gelijke wijze wordt georganiseerd. Het is dan ook wenselijk 
dat deze voorlichting niet geheel aan particulier initiatief wordt 
overgelaten, doch onder toezicht van de Minister van Justitie wordt 
verzorgd. In het wetsvoorstel is een bepaling opgenomen die hierin 
voorziet. Nadere regels omtrent de organisatie, de inhoud en de 
bekostiging van de voorlichting kunnen bij algemene maatregel van 
bestuur worden gesteld. 

Bij het opstellen van de nota is er van uitgegaan, dat de gehele 
materie zou kunnen worden geregeld in de Pleegkinderenwet (Stb. 1951, 
595). Uiteindelijk is gekozen voor regeling bij aparte wet. De Vaste 
Commissie had haar voorkeur reeds voor een afzonderlijke wet 
uitgesproken. De keuze voor een zelfstandige regeling berust op de 
volgende overwegingen. 

De Pleegkinderenwet voorziet in hoofdzaak in het toezicht van de 
raden voor de kinderbescherming op pleegkinderen. Het onderhavige 
wetsontwerp strekt tot regeling van de opneming van een uit het 
buitenland afkomstig pleegkind in een gezin hier te lande en tot 
kanalisering van de bemiddeling bij deze opneming door middel van een 
vergunningenstelsel. De reikwijdte van de hier aan de orde zijnde rege
ling, die voortvloeit uit de begripsomschrijving van buitenlands pleeg
kind in het ontwerp-artikel l, is een andere dan die van de Pleeg
kinderenwet. Enerzijds zal de regeling ook gelden ten aanzien van de 
bloedverwanten in de tweede en derde graad van het kind, anderzijds is 
de regeling niet van toepassing op de opneming van een buitenlands 
pleegkind voor zover deze niet geschiedt met het oog op adoptie, maar 
voortkomt uit andere motieven, bijvoorbeeld de wens om een in zeer 
moeilijke omstan- digheden in het buitenland opgroeiend kind van 
familieleden hulp te bieden. Voor laatstgenoemde categorie zullen de 
richtlijnen opgenomen in Deel B-18, hoofdstuk 3 van de 
Vreemdelingencirculaire 1982 - zo nodig met enige aanpassingen -
blijven gelden. Het gedeelte van de Vreemdelingencirculaire dat 
betrekking heeft op de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan bij de 
opneming van een buitenlands adoptief-pleeg- kind, zal vervallen, daar 
deze materie in dit wetsontwerp is geregeld. In dit verband merk ik nog 
op dat het gedeelte betreffende de aanmelding en de regeling van het 
verblijf zal worden gehandhaafd, aangezien dit gedeelte voorschriften 
bevat inzake de formaliteiten die krachtens de Vreemdelingenwet moeten 
worden vervuld ter verkrijging van een vergunning tot verblijf voor het 
buitenlandse pleegkind. 

Ingevolge het verschil in doelstelling en in reikwijdte tussen de 
Pleegkinderenwet en het hier aan de orde zijnde wetsontwerp, zou inte
gratie van deze beide regelingen tot ingewikkelde constructies leiden 
waartegenover geen voordelen staan. Wèl wordt in ontwerp-artikel 25 
voorgesteld het toepassingsgebied van de Pleegkinderenwet uit te 
breiden tot de gehele categorie van buitenlandse pleegkinderen die met 
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het oog op adoptie ziJn opgenomen. Een zodanige ruime interpretatie 
werd trouwens in de rechtspraak reeds aan de genoemde wet gegeven (Rb. 
's-Gravenhage, 22 januari 1962, NJ 1963, 153). Op deze wijze worden de 
toezichthoudende bevoegdheden die bij de Pleegkinderenwet aan de raden 
voor de kinderbescherming zijn toegekend ten aanzien van de in de 
Pleegkinderenwet omschreven categorie van pleegkinderen, uitgebreid tot 
de buitenlandse pleegkinderen als omschreven in dit ontwerp. Hetzelfde 
geldt voor de in de Pleegkinderenwet vervatte verplichting van het 
hoofd van het gezin om van de opneming van het kind binnen een week 
schriftelijk kennis te geven aan burgemeester en wethouders van de 
gemeente waarin het kind verblijft (artikel 4 van de Pleegkinderenwet). 
Zoals hierboven reeds werd uiteengezet, vallen de beide categorieën van 
pleegkinderen niet samen. In het vervolg van deze memorie wordt het 
begrip "buitenlands pleegkind" gebruikt in de betekenis die daaraan 
wordt gegeven in de begripsomschrijving van ontwerp-artikel 1. 

Aanvankelijk lag het in het voornemen van mijn ambtsvoorganger op 
korte termijn de indiening van een ontwerp van wet te bevorderen dat, 
vooruitlopend op het in de nota aangekondigde wetsontwerp, uitsluitend 
een regeling van de beginseltoestemming zou bevatten. Dit voornemen 
berustte op de volgende overwegingen. In toenemende mate waren gevallen 
aan het licht gekomen van opneming van buitenlandse pleegkinderen door 
pleegouders die niet beschikten over een beginseltoestemming, hetzij 
doordat zij een beslissing op een door hen ingediend verzoek tot het 
verlenen van een beginseltoestemming niet hadden afgewacht, hetzij door 
dat zij een dergelijk verzoek niet hadden ingediend. In het kader van 
de Vreemdelingenwet kan niet effectief tegen dergelijke handelingen 
worden opgetreden, daar het weigeren van een vergunning tot verblijf 
ten aanzien van zeer jonge kinderen, die Nederland zijn binnengekomen 
nadat zij door hun ouders waren afgestaan, om humanitaire redenen nau
welijks mogelijk is. Ook de Pleegkinderenwet en de bepalingen inzake 
het opnemen van een kind beneden de leeftijd van zes maanden zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad voor de kinder
bescherming, vervat in artikel 241, derde lid, boek 1 B.W. en arti-
kel 442a van het Wetboek van Strafrecht, zijn niet afgestemd op de 
opneming van buitenlandse pleegkinderen. Voor een nadere uiteenzetting 
daaromtrent moge ik verwijzen naar de nota, pp. 8 en 24. Daar met de 
uitwerking van de in de nota vervatte voorstellen, naar het zich liet 
aanzien, nog geruime tijd gemoeid zou zijn, leek een met spoed te 
treffen wettelijke voorziening inzake het vereiste van de beginsel
toestemming wenselijk. Zowel in als buiten het parlement was ook reeds 
op een dergelijke regeling aangedrongen. Ik verwijs in dit verband naar 
de vragen van de leden van de Tweede Kamer, de heren Leerling, Schutte 
en Nijpels, over adoptie van Columbiaanse pleegkinderen*) en naar de 
nieuwsbrief van het Bureau voor Interlandelijke Adoptie (B.I.A.) van 
november 1981, p. 5. 

Op 12 januari 1982 werd bij de Raad van State een ontwerp voor een 
partiële wettelijke voorziening ter zake van opneming van buitenlandse 
pleegkinderen aanhangig gemaakt. Dit ontwerp gaf de Raad aanleiding tot 
het maken van een aantal kritische opmerkingen in zijn thans openbaar 
gemaakt advies van 9 maart 1982. Een belangrijk bezwaar van de Raad was 
gericht tegen het ontbreken van een regulering van de bemiddeling in
zake de opneming van buitenlandse pleegkinderen. Aan dit bezwaar kon 
in het kader van de beperkte opzet van het wetsontwerp niet worden te
gemoetgekomen. 

* Aanhangsel II, Tweede Kamer, zitting 1981, nrs. 335, 336. 
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Daar het zich liet aanzien dat het niet mogelijk zou ziJn op korte 
termijn een wet van bovenvermelde beperkte strekking tot stand te 
brengen, is de voorbereiding van een meer omvattend wetsontwerp, 
waarbij niet alleen de beginseltoestemming, maar ook de bemiddeling 
wordt geregeld, ter hand genomen. 
Nadat aan Hare Majesteit de Koningin was verzocht aan het eerder gedane 
wetsvoorstel verder geen gevolg te geven, is aan alle bij bemiddeling 
betrokken organisaties een voorontwerp van wet toegezonden dat 
vervolgens in een gezamenlijke bijeenkomst ten departemente is 
besproken. Van de uit deze overlegprocedure naar voren gekomen 
suggesties is een dankbaar gebruik gemaakt . Vermelding verdient in dit 
verband een uitvoerig rapport van de Raad voor het Jeugdbeleid, 
getiteld "Kinderen door de achterdeur!". Met de hierin opgenomen 
aanbevelingen is, voor zover mogelijk, in het wetsontwerp rekening 
gehouden. 
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C. Uitgangspunten voor het beleid ter zake van interlandelijke 
adoptie 

Voor iedere adoptie geldt, dat ziJ in het kennelijk belang van het 
kind moet zijn. Dit beginsel is neergelegd in artikel 227 Boek 1 B.W. 
Aan de beslissing van de rechter waardoor de adoptie tot stand komt, 
dient een afweging vooraf te gaan van de belangen van het kind bij 
enerzijds verbreking van de banden met de (eigen) ouders en anderzijds 
bevestiging van de banden met de adoptanten. Een beleid gericht op de 
toelating van minderjarigen van niet-Nederlandse nationaliteit ten 
behoeve van de opname van deze minderjarigen in hier te lande gedomi
cilieerde gezinnen, met het oogmerk van adoptie, dient het in arti
kel 227 Boek 1 B.W. neergelegde beginsel eveneens tot uitgangspunt 
te hebben . Het vorenstaande brengt met zich, dat toelating van een 
buitenlands pleegkind met het oog op adoptie slechts mag worden over
wogen indien een toekomstige adoptie in Nederland in het kennelijk be
lang van het kind moet worden geacht . Dit beginsel is, evenals andere 
grondslagen waarop dit wetsontwerp berust, tevens neergelegd in een 
aanbeveling van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties inzake 
pleeggezinplaatsing en adoptie, die in december 1986 is aangenomen. De 
tekst daarvan is als bijlage bij deze memorie gevoegd. 

De Raad voor het Jeugdbeleid heeft terecht in zijn in mei 1982 uit
gebrachte rapport "Kinderen door de achterdeur!" gesteld dat inter
landelijke adoptie nimmer mag worden bevorderd in het kader van ontwik
kelingshulp. Evenmin mag de enkele wens van aspirant-pleegouders tot 
gezinsvorming of gezinsuitbreiding een voldoende reden zijn om tot 
interlandelijke adoptie over te gaan. Interlandelijke adoptie mag naar 
mijn mening eerst dan overwogen worden, indien iedere andere vorm van 
hulp aan het kind in zijn land van herkomst ontbreekt en ook niet ge
vonden kan worden. In het bijzonder dient vast te staan dat het kind 
niets meer van zijn eigen ouders of familieleden heeft te verwachten. 
Ik onderschrijf hiermee hetgeen is verwoord in de motie, door de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Nijpels en Cornelissen voor
gesteld in de uitgebreide commissievergadering van 27 april 1981 
(16 194, nr. 4) tijdens de behandeling van de nota "Praktische gang van 
zaken rond adoptie en adoptievoorbereiding" (16 194, nr. 2). 

Het hierboven omschreven beginsel is geconcretiseerd in de materiële 
vereisten waaraan bij de binnenkomst van een buitenlands pleegkind in 
Nederland moet zijn voldaan. Zo brengt toetsing van het belang van het 
kind bij verbreking van de banden met de eigen ouders met zich, dat 
moet worden bevorderd dat alleen die kinderen voor adoptie in Nederland 
worden toegelaten, ten aanzien van wie vaststaat dat door de eigen 
ouders afstand ter adoptie is gedaan. Er zullen, ten einde een en ander 
vast te stellen, deugdelijke afstandsverklaringen beschikbaar moeten 
zijn . Het belang van het kind bij plaatsing in het adoptief-pleeggezin 
in Nederland zal moeten blijken uit het ter zake ingestelde gezins
onderzoek, waaruit de mate van geschiktheid van de aspirant-pleegouders 
naar voren komt. 

Aan het beginsel wordt in de opzet van het wetsontwerp tevens recht 
gedaan door de rol die aan de bemiddelende organisaties wordt toege
kend. Van deze wordt verwacht dat zij voor zover dit in hun vermogen 
ligt erop zullen toezien dat de overkomst van een kind naar Nederland 
met het oog op adoptie alleen wordt bevorderd, wanneer vaststaat dat 
dit in het belang van het kind is en in het land van herkomst geen 
andere vorm van hulp kan worden geboden. Daarnaast is het wenselijk dat 
aan bemiddelaars kwaliteitseisen worden gesteld, niet alleen met het 

M0419.PR1 . 87/l 



9. 

oog op de belangen van kinderen en ouders, doch ook in verband met de 
presentatie van het beleid in het buitenland. 

De Raad voor het Jeugdbeleid formuleert in zijn meergenoemde rapport 
"Kinderen door de achterdeur!", naast de eerder genoemde 
uitgangspunten, nog een aantal aanbevelingen op het terrein van de 
interlandelijke adoptie. Deze stemmen voor een groot deel overeen met 
de gedachten, weergegeven in de nota of naar voren gebracht tijdens de 
behandeling van deze nota in de Vaste Commissie. Deze aanbevelingen 
zijn, voor zover de met dit wetsontwerp beoogde regeling hiertoe een 
kader biedt, mede in de voorbereiding ervan betrokken. In het kader van 
dit wetsontwerp verdienen naar mijn mening in het bijzonder aandacht de 
suggesties van de raad met betrekking tot de in te stellen gezins
onderzoeken op grond waarvan de beslissing over de te verlenen 
toestemming tot opneming van een buitenlands pleegkind tot stand komt. 
Hieromtrent kan worden opgemerkt dat op basis van de voorstellen van de 
commissie-Boeke (werkgroep adoptievoorbereiding buitenlandse 
pleegkinderen) inmiddels richtlijnen voor de rapportage met betrekking 
tot deze specifieke materie zijn ontwikkeld. Deze worden in overleg met 
de raden voor de kinderbescherming vastgesteld in zogenaamde 
"normenrapporten" welke, zo nodig, regelmatig worden geactualiseerd. 
Verder wordt door het Ministerie van Justitie erop toegezien dat een 
regelmatige stroom van opdrachten tot het instellen van een onderzoek 
door de raden voor de kinderbescherming wordt verstrekt. De Raad voor 
het Jeugdbeleid stelt voor ten behoeve van de uitvoering van de 
gezinsonderzoeken binnen de raden voor de kinderbescherming speciale 
maatschappelijk werkers aan te wijzen, om deze taak snel en effectief 
te verrichten. Hoewel aan dit voorstel aantrekkelijke kanten zitten 
- het voordeel van de bijzondere deskundigheid met name - heeft de 
voorgestelde specialisatie toch ook bezwaren; daarbij valt te denken 
aan het gevaar van "verkokering" en een demotiverende werking welke 
voor de raadsmedewerker kan uitgaan van een versmalling van het 
werkveld. Ook in organisatorisch opzicht doen zich bij de voorgestelde 
werkwijze problemen voor. Ik wijs er overigens op dat bij de grote 
raden de onderzoeken van aspirant-adoptiefouders op dit moment zijn 
ondergebracht in afzonderlijke werkeenheden. Bij de kleinere raden kan 
uit efficiency-overwegingen tot een zodanige structuur niet worden 
overgegaan. Een deskundige begeleiding van de maatschappelijk werkers 
kan voorzien in datgene wat door de Raad voor het Jeugdbeleid wordt 
beoogd. Per raad is met het oog hierop een praktijkbegeleider 
aangewezen, die op het terrein van de gezinsonderzoeken het meest 
deskundig is. Voorts vindt landelijk overleg plaats tussen de 
praktijkbegeleiders. 

Wat de kritiek van de Raad voor het Jeugdbeleid op de lange duur van 
de onderzoeken betreft, kan worden medegedeeld dat deze duur inmiddels 
zodanig is gereduceerd dat een redelijk evenwicht bestaat tussen het 
aantal pleeggezinnen dat beschikt over een beginseltoestemming en het 
aantal lopende bemiddelingen. Het lijkt op dit moment weinig zinvol om 
naar een verdere verkorting van de onderzoeksduur te streven, omdat 
daardoor het tijdsverloop tussen de verlening van de 
beginseltoestemming en de plaatsing van een kind onevenredig groot zou 
worden. 

Ten slotte zij, eveneens naar aanleiding van het advies van de Raad 
voor het Jeugdbeleid, opgemerkt dat onder C wordt uiteengezet waarom is 
besloten de advisering vooraf over een te verlenen beginseltoestemming 
te vervangen door een herzieningsprocedure. 
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Ik onderschrijf de wenselijkheid van het geven van aandacht aan 
algemene en speciale informatie aan aspirant-adoptiefouders met 
betrekking tot de bijzondere aspecten van interlandelijke adoptie, 
zoals de raad in zijn rapport benadrukt. Hieraan wordt elders in 
deze toelichting nog afzonderlijke aandacht besteed. 
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D. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel 

Ter bevordering van een verantwoorde gang van zaken bij de opneming 
van buitenlandse pleegkinderen worden in dit wetsvoorstel in hoofdzaak 
drie onderwerpen geregeld, te weten: de beginseltoestemming, een ver
gunningenstelsel en enkele beherende en toezichthoudende taken van de 
centrale overheid. 

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de opneming van een 
buitenlands pleegkind is de door de Minister van Justitie aan de 
aspirant-pleegouders te geven verklaring dat hij in beginsel voor die 
opneming toestemming verleent. Deze zogenaamde beginseltoestemming kan 
eerst worden verleend nadat de raad voor de kinderbescherming een on
derzoek heeft ingesteld naar de geschiktheid van de aspirant-pleeg
ouders voor de taak welke zij op zich wensen te nemen. Dit onderzoek 
vindt echter slechts plaats indien vaststaat dat de aspirant-pleeg
ouders aan de bij de wet gestelde vereisten met betrekking tot hun 
leeftijd en hun bereidheid inzake de gebruikelijke zorg voor de gezond
heid van het pleegkind voldoen. Door middel van de met deze waarborgen 
omklede beginseltoestemming wordt ernaar gestreefd de risico's en de 
kansen op teleurstelling die de komst van een buitenlands pleegkind met 
zich brengt, zoveel mogelijk te beperken en wordt een zorgvuldige voor
bereiding van de aspirant-pleegouders op de komst van een pleegkind 
bevorderd. Met de beginseltoestemming wordt tevens vorm gegeven aan de 
verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid tegenover buitenlandse 
overheden en andere buitenlandse instanties die betrokken zijn bij de 
opneming van pleegkinderen ter adoptie. 

De beginseltoestemming is, zoals hierboven onder A werd vermeld, ook 
nu reeds vereist. In de Vreemdelingencirculaire, deel B-18, hoofdstuk 
2, dat berust op artikel 11 van de Vreemdelingenwet en artikel 66 van 
het Vreemdelingenbesluit, is bepaald dat voor de opneming van een 
buitenlands pleegkind slechts in aanmerking komen aspirant-pleegouders 
die in het bezit zijn van een voorafgaande beginseltoestemming van de 
Minister van Justitie. Het betreft hier een uitwerking van de in ar
tikel 11, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet aan de Minister van 
Justitie toegekende bevoegdheid het verlenen van een vergunning tot 
verblijf te weigeren op gronden aan het algemeen belang ontleend. 
Hoewel de toelating en de regeling van het verblijf van buitenlandse 
pleegkinderen mede een onderdeel vormen van het vreemdelingenbeleid, 
maakt de geheel eigen aard van deze materie een regeling bij een af
zonderlijke wet wenselijk. 

Ingevolge de artikelen 11 en 12 van het nu aan de orde zijnde wets
voorstel is het verrichten van bemiddelingsactiviteiten inzake op
neming van buitenlandse pleegkinderen voorbehouden aan rechtspersonen 
aan welke een vergunning is verleend. Aan de vergunning zijn uiteraard 
voorwaarden verbonden. Op deze wijze wordt preventief toezicht op in
stellingen die bemiddelende werkzaamheden verrichten ten behoeve van 
aspirant-pleegouders mogelijk gemaakt en worden natuurlijke personen 
als bemiddelaar geweerd. 

In de afgelopen jaren is gebleken dat een aantal organisaties de be
middeling ten behoeve van aspirant-pleegouders op verantwoorde wijze 
verzorgt. Het zou derhalve onjuist zijn aan slechts één organisatie een 
vergunning te verlenen. Wel acht ik het in het belang van buitenlandse 
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pleegkinderen, aspirant-pleegouders en pleegouders dat de bemiddelende 
organisaties goede contacten met elkaar onderhouden en bereid ziJn tot 
samenwerking. Deze bereidheid is dan ook een van de eisen die aan 
aspirant-vergunninghouders worden gesteld. 

Tegen een afwijzende beslissing op een verzoek tot verlening van een 
beginseltoestemming of verlenging van de duur ervan staat voor de 
aspirant-pleegouders op grond van de Wet Arob beroep op de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State open. Tegen weigering of intrekking 
van de in dit wetsontwerp geregelde vergunning zal eveneens ingevolge 
de Wet Arob voorziening kunnen worden gevraagd. 

Onder A werd vermeld dat bij nadere overweging niet is ingegaan op 
het voorstel te komen tot een centrale organisatie. Deze beslissing 
impliceert dat een aantal activiteiten niet aan een regeling wordt on
derworpen, hetgeen in overeenstemming is met het huidige streven naar 
deregulering. Anderzijds houdt deze beslissing in dat een aantal be
herende en toezichthoudende taken waarin het wetsontwerp wèl voorziet, 
aan de centrale overheid wordt opgedragen. Hiermee wordt tegemoet 
gekomen aan de in de motie van de Kamerleden Cornelissen en Nijpels 
geuite wens om een aantal algemene uitvoerende taken centraal te doen 
verrichten. De zoëven genoemde opzet is mede gekozen in het licht van 
de over eerdere voorstellen gegeven commentaren. Bepleit werd hierin 
dat het beheer van de centrale lijst van aspirant-pleegouders aan het 
Ministerie van Justitie blijft toevertrouwd. 

Het streven naar deregulering heeft eveneens een rol gespeeld bij de 
keuze van de opzet van adviserende taken. Overwogen is aanvankelijk het 
in deel B-18 hoofdstuk 2 van de Vreemdelingencirculaire gevolgde sy
steem van advisering door de Adviescommissie Buitenlandse Pleeg
kinderen in het ontwerp over te nemen. Dit zou betekenen dat deze 
Adviescommissie in plaats van bij besluit, bij de wet zou worden 
geregeld. Gezien de beperkte taakomschrijving van de commissie is haar 
verheffing tot een wettelijk orgaan, niettegenstaande haar belangrijke 
verdiensten, toch minder aangewezen. 

Een bestaand, krachtens de wet ingesteld advieslichaam op het ter
rein van de kinderbescherming is het College van Advies voor de Kinder
bescherming. Teneinde met betrekking tot de beginseltoestemming de ver
eiste procedurele voorzieningen te treffen, is besloten dit College aan 
te wijzen voor de advisering met betrekking tot de beginseltoestemming. 
De Beginselenwet voor de kinderbescherming (Stb. 1961, 403), alsmede 
het hierop gebaseerde Uitvoeringsbesluit kinderbescherming (Stb. 1964, 
327), worden hiertoe op enige plaatsen aangepast. 

Aannemelijk is verder dat de advisering over de beginseltoestemming 
adequater zal zijn in een herzieningsprocedure dan, zoals zij thans 
geschiedt, in alle gevallen waarin de Minister overweegt afwijzend op 
een verzoek te beslissen. Het College van Advies zal dan immers -
anders dan thans bij de Adviescommissie het geval is - zich over de 
zaak buigen in een fase waarin reeds een gemotiveerde beschikking 
voorhanden is, met de inhoud waarvan betrokkenen bekend zijn. Een der
gelijke herzieningsprocedure past voorts in een systeem waarin tegen 
de uiteindelijke beslissing een beroep bij de Afdeling rechtspraak van 
de Raad van State openstaat, omdat de beoordeling van de geschiktheid 
van aspirant-pleegouders elementen bevat die in deze laatste instantie 
minder sterk aan de orde kunnen komen. 
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De in het wetsontwerp geregelde gang van zaken rond de opneming van 
een buitenlands pleegkind is als volgt. De aspirant-pleegouders ver
zoeken de Minister van Justitie hun een beginseltoestemming te ver
lenen. De raad voor de kinderbescherming verricht in opdracht van de 
Minister van Justitie een gezinsonderzoek. De beschikking van de 
Minister van Justitie inzake de beginseltoestemming wordt aan de 
aspirant-pleegouders toegezonden. De aspirant-pleegouders kunnen 
slechts bij één vergunninghouder ingeschreven zijn; verandering van 
vergunninghouder is echter mogelijk. Voor de volgorde van bemiddeling 
is bij elke vergunninghouder in beginsel bepalend het tijdstip waarop 
de aspirant-pleegouders het verzoek tot verlening van de beginseltoe
stemming hebben ingediend. Van deze volgorde zal echter worden afgewe
ken ten aanzien van aspirant-pleegouders die van vergunninghouder heb
ben gewisseld. Deze zullen op een wachtlijst worden geplaatst na de
genen die van de aanvang af bij de betrokken vergunninghouder waren 
ingeschreven. Inschrijving bij een vergunninghouder is mogelijk vanaf 
het tijdstip dat een beginseltoestemming is aangevraagd. 

De keuze voor het systeem van inschrijving bij één vergunninghouder 
is gemaakt na uitvoerig overleg met de bemiddelende organisaties. In 
dit overleg werd deze regeling met algemene stemmen bepleit, aangezien 
men vreesde dat in geval van inschrijving bij meer vergunninghouders, 
de bemiddelende werkzaamheden van de vergunninghouders bij wie dezelfde 
aspirant-pleegouders zijn ingeschreven, elkaar zouden doorkruisen. Door 
de bemiddelende organisaties wordt ook nu reeds de praktijk van in
schrijving bij één vergunninghouder gevolgd. De vergunninghouder bij 
wie de aspirant-pleegouders zijn ingeschreven, zal het omtrent dezen 
opgemaakte gezinsrapport ontvangen. 

M0419.PR1.87/l 



14. 

E. Deregulering 

I. Algemeen 

De regeling ligt op het terrein van vreemdelingenbeleid en kinder
bescherming. 

Het wetsontwerp strekt tot regulering van de opneming van 
buitenlandse pleegkinderen met het oog op adoptie en tot kanalisering 
van de bemiddeling daarbij door de bemiddelende organisaties. 

De opneming van buitenlandse pleegkinderen wordt thans op centraal 
niveau geregeld in deel B-18 hoofdstuk 2 van de Vreemdelingencirculaire 
1982. Daarin is aan de Minister van Justitie de bevoegdheid toegekend 
een beginseltoestemming te verlenen voor het opnemen van een buiten
lands pleegkind. Het hier aan de orde zijnde wetsvoorstel geeft aan die 
bevoegdheid een specifieke wettelijke basis. Het betreft hier immers 
een materie die niet slechts het vreemdelingenbeleid maar vooral ook de 
kinderbescherming aangaat. Nieuw is het systeem van vergunningverlening 
aan de bemiddelende organisaties waardoor deze bemiddeling met de ver
eiste waarborgen wordt omkleed. 

In dit verband zij vermeld dat ook de hiervoor reeds genoemde aanbe
veling van de Verenigde Naties vereisten noemt waaraan de bemiddelaars 
moeten voldoen. 

In onderdeel C zijn de overwegingen die ten grondslag liggen aan dit 
wetsvoorstel uitvoerig besproken. 

II. De doelstelling van de regeling 

De regeling heeft tot doel de bevordering van een verantwoorde gang 
van zaken bij de opneming van buitenlandse pleegkinderen, waartoe onder 
meer behoren een onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-pleeg
ouders voor het opnemen van een buitenlands pleegkind, een zorgvuldige 
voorbereiding van de aspirant-pleegouders op de komst van het pleegkind 
en een met waarborgen omgeven bemiddeling door daarvoor toegeruste 
organisaties. 

De bestaande regeling in de Vreemdelingencirculaire vervalt voor
zover deze betrekking heeft op de in het wetsvoorstel geregelde 
materie. 

III. Normstelling, delegatie, bestuursinstrumenten en de met de uit
uitvoering gemoeide bestuurlijke lasten 

In het wetsvoorstel wordt geen bevoegdheid gedelegeerd tot het stel
len van materiële normen voor de verlening van een beginseltoestem
ming of voor de toelating van buitenlandse pleegkinderen. Deze laatste 
is uiteraard wèl onderworpen aan de bij en krachtens de Vreemdelingen
wet gestelde vereisten. De delegatiebepalingen betreffen procedure
voorschriften, de vereisten ter zake van de organisatorische opzet van 
aspirant-vergunninghouders, de jaarverslaggeving van vergunninghouders, 
alsmede de voorwaarden voor subsidiëring van vergunninghouders. 

De raden voor de kinderbescherming zijn belast met het gezins
onderzoek dat aan het verlenen van een beginseltoestemming vooraf
gaat. Bemiddeling is slechts toegestaan aan organisaties aan wie 
daartoe een vergunning is verleend door de Minister van Justitie. 
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Het wetsvoorstel stimuleert het inroepen van de tussenkomst van be
middelende organisaties in gevallen waarin een echtpaar overweegt zelf 
in het buitenland de onderhandelingen te voeren. Dit is een beoogd 
neveneffect. 

De bestuurlijke lasten bestaan in het behandelen van verzoeken om 
beginseltoestemming en een beperkt aantal vergunningaanvragen. Voorts 
berust het beheer van de centrale lijst bij het Ministerie van 
Justitie. De gezinsonderzoeken worden verricht door de raden voor de 
kinderbescherming, nadat de aspirant-pleegouders in algemene zin zijn 
voorgelicht. De beide laatstgenoemde taken moeten ook op grond van het 
geldend recht worden verricht. Wat de personele consequenties betreft, 
kan worden opgemerkt dat in het wetsvoorstel rekening is gehouden met 
de realisering van de bezuinigingsopdracht en de daarmee samen hangen
de afslankingsoperatie bij de raden voor de kinderbescherming over de 
periode 1986 - 1990. In het kader van de genoemde afslanking zijn bij 
schrijven van 9 juni 1987 de definitieve voornemens aan de Tweede Kamer 
medegedeeld. De beperking van de onderzoekstaak van de raden voor wat 
betreft de gezinsonderzoeken dient te leiden tot een halvering van het 
daartoe thans benodigde aantal formatieplaatsen. De voorgestelde rege
ling heeft geen verderstrekkende personele consequenties. De bemid
delende organisaties dienen jaarlijks aan de Minister van Justitie ver
slag te doen van hun werkzaamheden. 

IV. Handhaving, werkdruk bestuurlijk en justitieel apparaat en rechts
bescherming 

Het toezicht wordt uitgeoefend door daartoe aangewezen ambtenaren 
van het Ministerie van Justitie, de secretarissen en de door hen aan
gewezen ambtenaren van de raden voor de kinderbescherming, de ambte
naren belast met het toezicht op vreemdelingen en de ambtenaren be
last met de grensbewaking. Bij de handhaving worden geen nieuwe pro
blemen verwacht. 

Overtredingen begaan door vergunninghouders kunnen worden gesanctio
neerd met intrekking van de vergunning. Voorts worden overtredingen van 
verboden en voorschriften bedreigd met geldboeten. 

Tegen de beslissing inzake de vergunning en inzake de beginsel
toestemming kan Arob-beroep worden ingesteld. Ter zake van de beginsel
toestemming is dit ook in het geldend recht mogelijk. Aangezien slechts 
een zeer beperkt aantal vergunningen zal worden verleend, zal de rege
ling niet of nauwelijks enige werklastvermeerdering voor de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State met zich brengen. 

V. Gevolgen voor non-profitinstellingen 

De bemiddelende organisaties zijn verplicht een deugdelijke admini
stratie te voeren, een boekhouding bij te houden en een jaarlijks ver
slag van hun werkzaamheden uit te brengen aan de Minister van 
Justitie. 

VI. Varianten 

In het algemeen deel onder Ais uiteengezet waarom het wetsvoorstel 
niet voorziet in een centrale organisatie. Onder C van dat deel is de 
herzieningsprocedure met betrekking tot de beginseltoestemming be
sproken waardoor enige wijziging wordt gebracht in de procedure vervat 
in het geldende recht. 
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II. ARTIKELEN 

Hoofdstuk 1 

Begripsbepalingen. 

Het begrip "buitenlands pleegkind" kwam reeds in hoofdstuk I onder 
A ter sprake. 

Voor het pleegouderschap in de zin van deze wet komen alleen echte
lieden in aanmerking, omdat alleen zij volgens de Nederlandse wet een 
kind kunnen adopteren. 

Hoofdstuk 2 

De beginseltoestemming. 

Artikelen 2-7 

In deze artikelen worden de verlening en verlenging van de beginsel
toestemming en de herzieningsprocedure geregeld. De bepalingen zullen 
in hun onderling verband worden besproken. De hier aan de orde zijnde 
regeling stemt overeen met de desbetreffende bepalingen in deel B-18 
van de Vreemdelingencirculaire 1982, met dien verstande dat niet is 
overgenomen de advisering door de Adviescommissie Buitenlandse Pleeg
kinderen. 

De verzoeken om verlening van een beginseltoestemming worden in de 
volgorde van binnenkomst behandeld. 

Hiervoor kwam reeds ter sprake dat de beginseltoestemming, of de 
verlenging daarvan, steeds wordt voorafgegaan door een onderzoek van 
de raad voor de kinderbescherming (artikel 5, eerste lid). De overwe
gingen waarop de aanwijzing van de raad voor de kinderbescherming 
als onderzoek-instantie berust, zijn in de nota vermeld*). Onder om
standigheden, bijvoorbeeld bij overbelasting van de raad in wiens 
ressort het pleeggezin woonachtig is, kan de Minister, in plaats van 
deze raad, een andere raad aanwijzen. 

Deze onderzoeken vormen een belangrijk onderdeel van de procedure 
die leidt tot de opneming van een pleegkind. Zij worden, voor zover het 
betreft de verlening van een beginseltoestemming (artikel 5, tweede 
lid), voorafgegaan door de verstrekking van algemene voorlichting onder 
toezicht van de Minister van Justitie. Hiermee wordt beoogd aspirant
pleegouders terdege te oriënteren omtrent interlandelijke adoptie. 
Belangrijk is dat de aspirant-pleegouders zich in dit stadium nader 
beraden over hun keuze. Bij het onderzoek zelf zullen de in de nota 
neergelegde uitgangspunten gelden**). Dit betekent dat het onderzoek 
naar de geschiktheid van de aspirant-pleegouders voor het opnemen van 
een buitenlands pleegkind vooral gericht is op het signaleren van 
eventuele contra-indicaties. Als contra-indicatie zal bijvoorbeeld 
worden aangemerkt het ontbreken van de wens van de aspirant-pleegouders 
het kind te adopteren en het ontbreken van de bereidheid het kind 
omtrent zijn status van pleegkind in te lichten. Tijdens het onderzoek 
zal voorts een verklaring worden gevraagd van een geneeskundige, dat de 
gezondheidstoestand van de aspirant-pleegouders geen beletsel vormt 
voor het opnemen van een buitenlands pleegkind. Tevens moeten de 
aspirant-pleegouders erin toestemmen dat de raad de justitiële 
documentatie raadpleegt. 

*) p. 20 onder b. 
**) p. 20 onder c. overlopend naar p. 21 

M0419.PR1.87/l 



( 

17. 

Ten einde een goede gang van zaken rond de opneming van buitenlandse 
pleegkinderen te waarborgen, is in artikel 5, vierde lid, bepaald dat 
het oorspronkelijke exemplaar van een gezinsrapport, in gevallen waarin 
een beginseltoestemming wordt verleend of de geldigheidsduur ervan 
wordt verlengd, slechts aan de voor het desbetreffende echtpaar bemid
delende vergunninghouder wordt verstrekt. Bij de bemiddeling bedient 
deze zich uitsluitend van dit oorspronkelijke exemplaar. Besluit een 
echtpaar na verloop van tijd een andere vergunninghouder in de arm te 
nemen, dan wordt het oorspronkelijke exemplaar van het rapport aan deze 
nieuwe bemiddelaar doorgezonden. Aldus wordt voorkomen dat een echtpaar 
de bemiddeling van meer dan een vergunninghouder tegelijk inroept. Een 
afschrift van het rapport wordt, nadat dit door de raad voor de kinder
bescherming is uitgebracht, aan de aspirant-pleegouders toegezonden. 
Bovendien worden, evenals het geval is bij andere vormen van rapportage 
van de raden voor de kinderbescherming, de betrokkenen, voordat het 
rapport wordt uitgebracht, in de gelegenheid gesteld van de inhoud er
van kennis te nemen en hierop hun commentaar te geven. 
Ook de zogenaamde "zelfdoeners", d.w.z. echtparen die zonder tussen
komst van een vergunninghouder in het buitenland gesprekken wensen te 
voeren over de opneming van een pleegkind dienen zich tot een vergun
ninghouder te wenden. Deze zal - overeenkomstig de ter zake bestaande 
praktijk - in dat geval zijn bemiddeling beperken tot het opvragen en 
het overleggen van het gezinsrapport alsmede tot het verstrekken van de 
noodzakelijke informatie omtrent de in het buitenland te ondernemen 
stappen. Beoogd wordt hiermee te voorkomen dat "zelfdoeners" de rap
portage op onjuiste wijze gebruiken en daardoor mogelijk afbreuk doen 
aan de door vergunninghouders opgebouwde goede relaties met buiten
landse instellingen. 

Artikel 4 bevat de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat een 
verzoek in behandeling wordt genomen. De onder b.1° genoemde gegevens 
zullen omvatten, naast de personalia en de gezinssamenstelling van de 
aspirant-pleegouders, hun voorkeur voor een bepaald land van herkomst 
van het op te nemen pleegkind. 
Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor een beginseltoe
stemming is de onder b.2° vermelde schriftelijke verklaring van de 
aspirant-pleegouders dat zij bereid zijn het kind de gangbare medische 
behandeling van preventieve of curatieve aard te laten ondergaan die 
van levensbelang zijn voor het kind. Bijzondere aandacht verdient de 
medische verzorging in de gevallen dat een gehandicapt kind wordt 
opgenomen. 
Onder h is een wachttijd van een jaar verplicht gesteld wanneer in 
het gezin een eigen kind is geboren of een pleegkind ter adoptie is 
opgenomen. Op deze wijze wordt bevorderd dat de nieuwe situatie die ten 
gevolge van een dergelijke gebeurtenis is ingetreden, zich heeft 
gestabiliseerd voordat opneming van een buitenlands pleegkind wordt 
voorbereid. 
Onder 4.,_ wordt bepaald dat de aspirant-pleegouders verplicht zijn, een 
bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen bijdrage in de 
kosten van de behandeling van het verzoek te voldoen voordat met het 
gezinsonderzoek een aanvang wordt gemaakt. In die kosten zijn begrepen 
de kosten van de aan het gezinsonderzoek voorafgaande voorlichting. Dit 
is in overeenstemming met de thans ter zake van dienstverlening door 
overheidsinstanties gevolgde, op het profijtbeginsel gebaseerde be
leidslijn. 
In overeenstemming met het desbetreffende advies van de werkgroep-Boeke 
dat werd overgenomen in de nota, zal de beginseltoestemming van beperk
te duur zijn. In de nota werd een geldigheidsduur van drie jaar 
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voorgesteld, welke tijdsduur in artikel 3, eerste lid, van het 
wetsontwerp is vastgelegd. Deze beperking geldt ook nu op grond van 
deel B-18, hoofdstuk 2 van de Vreemdelingencirculaire 1982. In verband 
met de mogelijkheid dat het aanbod van pleegkinderen achterblijft bij 
de vraag, kan een verlengingsprocedure noodzakelijk zijn. Een verzoek 
tot verlenging zal echter met voorrang worden behandeld. 
Het aantal reeds in het gezin aanwezige kinderen vormt geen wettelijke 
belemmering voor een beginseltoestemming. De Vaste Commissie had tegen 
een dergelijke beperking bezwaar. Wèl zal als regel slechts voor één 
kind tegelijk een beginseltoestemming worden verleend*). Laatstver
melde regeling is neergelegd in artikel 3, tweede lid, van het ontwerp. 
Bij de in die bepaling mogelijk gemaakte uitzondering is gedacht aan de 
situatie dat de kinderen in de periode voorafgaand aan de voorgenomen 
opneming geruime tijd in hetzelfde gezin of tehuis gezamenlijk zijn 
verzorgd en opgevoed. 

In artikel 5 zijn de weigeringsgronden vervat. De in het vijfde lid, 
onder b van dat artikel vermelde absolute leeftijdsgrens kwam reeds aan 
de orde in de nota**). Zowel de werkgroep-Boeke als het College van 
Advies voor de Kinderbescherming achtten naast de reeds geldende eis 
dat het leeftijdsverschil tussen pleegouders en pleegkind niet meer dan 
veertig jaar is, een absolute leeftijdsgrens van veertig jaar voor de 
pleegouders in het belang van de ontwikkeling van het kind. In de nota 
werd aangekondigd dat een absolute leeftijdsgrens zou worden gesteld in 
die zin dat een eerste verzoek om in aanmerking te komen voor een be
ginseltoestemming slechts in behandeling wordt genomen, indien dit is 
ingediend op het tijdstip waarop beide aspirant-pleegouders de leeftijd 
van veertig jaar nog niet hebben bereikt. 

In de afgelopen jaren is met betrekking tot dit punt de volgende 
ontwikkeling gesignaleerd, die van belang moet worden geacht voor de 
bepaling van de leeftijdsgrens. Enerzijds blijkt het aantal voor op
neming beschikbare oudere buitenlandse pleegkinderen, d.w.z. kinderen 
in de leeftijd van 1 tot 6 jaar, betrekkelijk groot te zijn, en ander
zijds blijkt bij veel Nederlandse echtparen die de momenteel gelden
de leeftijdsgrens zijn gepasseerd (d.w.z. in de categorie van 40-
42 jaar) de wens te bestaan om een buitenlands pleegkind te adopteren. 
Gezien de vrij sterke daling die gedurende de laatste jaren is inge
treden in het totale aantal aanvragen om een beginseltoestemming en 
de daarmee gepaard gaande verkorting van de gemiddelde wachttijd, lijkt 
thans een verhoging van de leeftijdsgrens tot 42 jaar gerechtvaardigd, 
met dien verstande dat ook thans in uitzonderingsgevallen daarvan kan 
worden afgeweken. 

Het vereiste betreffende het te verwachten leeftijdsverschil. vervat 
in artikel 5, zesde lid, geldt slechts als voorwaarde voor zowel de 
verlening als de verlenging. Wèl kan de Minister van Justitie met het 
oog op dit vereiste ingevolge artikel 5, zevende lid, zowel bij het 
verlenen als bij het verlengen van een beginseltoestemming een voor
waarde stellen met betrekking tot de leeftijd van het kind. Door de 
Vaste Commissie werd een soepele hantering van de leeftijdsgrens be
pleit. Aan deze wens is tegemoet gekomen door in artikel 5, zesde 
lid, de Minister van Justitie de bevoegdheid toe te kennen van de 
bepaling betreffende het leeftijdsverschil af te wijken indien hij 
zulks wenselijk oordeelt. Van deze bevoegdheid zal de Minister van 
Justitie slechts gebruik maken indien daartoe een bijzondere aanleiding 

*) nota p. 23 onder i. 
**) nota p. 22. 
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bestaat. 
In de praktijk komt het voor dat een echtpaar dat aanvankelijk een 

beginseltoestemming heeft verkregen, na verloop van tijd niet langer 
geschikt blijkt te zijn voor het pleegouderschap. Om te voorkomen dat 
een dergelijk echtpaar toch, binnen de geldigheidsduur van de beginsel
toestemming, een buitenlands pleegkind opneemt - een stap waartoe het 
bijvoorbeeld geneigd zal zijn als het denkt daarmee het huwelijk te 
redden - is in artikel 6 voorzien in de mogelijkheid van intrekking van 
de beginseltoestemming. De intrekkingsprocedure is omgeven met de 
nodige waarborgen in de vorm van een hernieuwd onderzoek van de raad 
voor de kinderbescherming, alsmede dezelfde herzieningsprocedure als 
waarin is voorzien voor de beginseltoestemming zelf. 

Om de in de hoofdlijnen van dit ontwerp beschreven redenen is afge
zien van een advisering vooraf in gevallen waarin de Minister van 
Justitie overweegt een verzoek tot verlening of verlenging van een 
beginseltoestemming af te wijzen. In plaats hiervan wordt aspirant
pleegouders op wier verzoek afwijzend is beslist, de mogelijkheid 
geboden om aan de Minister herziening daarvan te vragen. De regeling 
van de herziening is opgenomen in artikel 7 van het wetsontwerp. Het 
derde lid van dit artikel bepaalt dat de Minister omtrent een verzoek 
tot herziening schriftelijk advies inwint van het College van Advies 
voor de Kinderbescherming. 

Het College van Advies kan het in verband met de advisering te 
verrichten onderzoek opdragen aan een uit zijn midden benoemde 
commissie waarvan de leden ervaring hebben in de problematiek tussen 
pleegouders en pleegkinderen en rond adoptie. 

De voorgestelde verbreding van de taak van het genoemde College 
maakt een uitbreiding van het College met enkele leden noodzakelijk. 
De taakuitbreiding van dit College brengt geen extra kosten mee, aan
gezien de kosten van de Adviescommissie Buitenlandse Pleegkinderen 
vervallen. Een beperkt bedrag zal vereist zijn om eventueel noodzake
lijk geachte aanvullende onderzoeken te laten verrichten door deskundi
gen ten behoeve van de oordeelsvorming van het College van Advies voor 
de Kinderbescherming bij beroepszaken. Naar schatting zal het hier gaan 
om ten hoogste vijf aanvullende onderzoeken per jaar ten bedrage van 
f 1.200,- per onderzoek. 

In artikel 7, vierde lid, is bepaald dat de verzoekers zich kunnen 
doen vergezellen door een vertrouwenspersoon. Daarbij is niet in de 
eerste plaats gedacht aan bijstand van een juridische raadsman. De aard 
van de door het College van Advies te beoordelen problematiek brengt 
met zich, dat een dergelijke bijstand veelal niet nodig zal zijn. De 
verzoekers kunnen er echter behoefte aan hebben zich te doen verge
zellen door een persoon die hen van nabij kent. Dit kan een familie
lid, een vriend, maar ook een huisarts, een psycholoog of een maat
schappelijk werker zijn. 

Het in artikel 7. vijfde lid, geregelde recht van inzage is in 
overeenstemming met de openheid van rapportage in het kader van het 
onderzoek door de raden voor de kinderbescherming. 

Nadere regels met betrekking tot de herzieningsprocedure kunnen in 
een algemene maatregel van bestuur worden gesteld (artikel 7, achtste 
lid). 

In artikel 7, negende lid is de toepasselijkheid van de artikelen 11 
en 12 van de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen 
uitgesloten voor het geval dat tegen de beslissing van de Minister van 
Justitie een beroep op grond van die wet wordt ingesteld. De behande
ling van het beroepschrift als bezwaarschrift zou neerkomen op een 
duplicering van de procedure in herziening. 
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Artikel 2 bevat de verbodsbepaling inzake het opnemen van een 
buitenlands pleegkind zonder voorafgaande beginseltoestemming. 
Overtreding van dit verbod is strafbaar gesteld in artikel 24. 
In verband met de grenzen die artikel 5 van het Wetboek van Strafrecht 
stelt aan de extraterritoriale werking van de Nederlandse strafwet be
vat artikel 2 tevens het verbod een buitenlands pleegkind zonder voor
afgaande beginseltoestemming Nederland te doen binnenkomen. Op deze 
wijze worden aspirant-pleegouders die zonder over een beginseltoestem
ming te beschikken naar het buitenland reizen, zich daar van een pleeg
kind voorzien en dit vervolgens naar Nederland brengen, onder het be
reik van de strafbepaling gebracht. 

Ingevolge artikel 2, tweede lid, zijn van dit verbod uitgezonderd 
pleegouders die tijdens een langdurig verblijf in het buitenland een 
pleegkind hebben opgenomen en daar gedurende ten minste een jaar hebben 
verzorgd en opgevoed. Het zou niet zinvol zijn deze pleegouders te ver
plichten vanuit het buitenland een verzoek tot verlening van een begin
seltoestemming in te dienen. 

Het begrip "gewone verblijfplaats" is in dit artikel gebruikt om 
aansluiting te verkrijgen bij de in het internationaal privaatrecht 
gebruikelijke terminologie ("résidence habituelle"). De strekking 
ervan is overigens dezelfde als die van het begrip "hoofdverblijf" in 
de Vreemdelingenwet. 

Hoofdstuk 3 

Het buitenlandse pleegkind en diens opneming. 

Artikel 8 

Bij de binnenkomst in Nederland van een buitenlands pleegkind moet 
niet alleen een beginseltoestemming zijn verkregen, doch ook aan een 
aantal bij de wet te stellen voorwaarden zijn voldaan. Deze voorwaarden 
zijn opgesomd onder a - e. Daar, zoals hierboven onder I, onderdeel A 
reeds is opgemerkt, tevens moet zijn voldaan aan een aantal voorschrif
ten krachtens de Vreemdelingenwet, dienen de noodzakelijke bescheiden, 
waaruit blijkt dat de bepalingen van dit artikel in acht zijn genomen, 
te worden overgelegd bij de aanmelding en regeling van het verblijf van 
het buitenlandse pleegkind voorafgaande aan de binnenkomst, dan wel, 
indien dit laatste niet is vereist, bij de regeling hiervan ten over
staan van de autoriteiten belast met de uitvoering van de vreemde
lingenwetgeving hier te lande. Is aan de in artikel 8 gestelde voor
waarden niet voldaan, dan kan het verblijf of het voortgezette verblijf 
van het buitenlandse pleegkind in Nederland niet worden toegestaan. 

De onder 1!..:.. vermelde leeftijd van het kind kwam in de nota aan de 
orde*). Door de toenmalige Staatssecretaris werd het standpunt inge
nomen dat uit een oogpunt van gewenste inpassing van het kind in het 
gezin van zijn pleegouders in beginsel de leerplichtige leeftijd als 

*) p. 22 
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grens diende te worden aangehouden. Tijdens de behandeling in de uit
gebreide commissievergadering werd nader gepreciseerd dat de grens zou 
worden gelegd bij zes jaar**). Ik onderschrijf dit standpunt. De leef
tijdsgrens zal echter zodanig worden gehanteerd dat in incidentele ge
vallen, bijvoorbeeld als het gaat om opneming van een broertje of zusje 
van een reeds geadopteerd kind, daarvan kan worden afgeweken. Een ver
zoek daartoe dient schriftelijk, met opgaaf van redenen, door de 
aspirant-pleegouders aan Onze Minister te worden gericht. De beslissing 
van de Minister op dit verzoek zal schriftelijk met redenen omkleed ter 
kennis van de aspirant-pleegouders worden gebracht. Tegen een afwijzen
de beslissing staat beroep open op grond van de Wet Arob, welk beroep 
in dit geval kan worden voorafgegaan door de normale bezwaarschriften
procedure van de artikelen 11 en 12 van deze wet. 

Uit de ondere Q_,_ genoemde medische verklaring zal kunnen blijken dat 
in redelijkheid niet valt aan te nemen dat het kind lijdt aan een ge
vaarlijke besmettelijke of langdurige lichamelijke of geestelijke 
ziekte. Het vereiste zal er niet toe leiden dat een gehandicapt kind 
niet zou kunnen worden opgenomen. 

De sub g_,_ gestelde verplichting om mededeling te doen van de con
tacten die tot de binnenkomst van het kind in Nederland hebben geleid, 
strekt mede tot het voorkomen van bemiddeling door particuliere per
sonen of door organisaties die niet vergunninghouders zijn en die van
uit het buitenland opereren. 

De sub.!!..... eng_,_ vereiste bewijsstukken waaruit dient te blijken dat 
de afstand door de ouders of door de ouder van het kind behoorlijk is 
geregeld en dat door de in het land van herkomst competente autori
teiten toestemming is gegeven tot de opneming van het buitenlandse 
pleegkind door de aspirant-pleegouders, maken controle door de overheid 
mogelijk. De overgelegde bescheiden moeten van dien aard zijn dat er 
bij de ambtenaren, belast met de controle daarvan, geen twijfel kan 
bestaan dat aan de in deze bepalingen genoemde vereisten is voldaan. 
Dit betekent dat deze bescheiden doorgaans uitdrukkelijke verklaringen 
van, onderscheidenlijk, de ouders en de zojuist genoemde autoriteiten 
moeten bevatten. In de gevallen waar zulks niet mogelijk is, bijvoor
beeld omdat het een vondeling betreft of een kind afkomstig uit een 
land waarvan de autoriteiten nimmer verklaringen van de beoogde strek
king afgeven, moet niettemin uit de inhoud van de overgelegde beschei
den rechtstreeks kunnen worden afgeleid dat aan de gestelde vereisten 
is voldaan. 

De in artikel 8 gestelde eisen gelden zowel ten aanzien van een kind 
dat Nederland binnenkomt ingevolge de bemoeienissen van een bemiddelen
de organisatie, als ten aanzien van een kind dat door "zelfdoeners" 
naar Nederland wordt gebracht. In het algemeen zal het voor een vergun
ninghouder gemakkelijker zijn, te zorgen dat aan alle bovenvermelde 
vereisten is voldaan, dan voor de "zelfdoener". 
De invoering van het vergunningenstelsel zal niet leiden tot het geheel 
verdwijnen van de "zelfdoener". Wel zal de voorgestelde regeling een 
belangrijke stimulans voor aspirant-pleegouders zijn om de tussenkomst 
van vergunninghouders in te roepen. Dit geldt met name ten aanzien van 
de voorwaarden die in de hier besproken bepaling worden gesteld. 
Een andere factor die het inschakelen van een vergunninghouder zal 
stimuleren, is gelegen in de omstandigheid dat steeds meer landen als 
voorwaarde voor de opneming van een buitenlands pleegkind de tussen
komst van een bemiddelende instelling eisen. 

**) Handelingen Tweede Kamer, UCV 56, 27 april 1981, p. 20. 
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Artikel 9 

Het eerste lid legt op de pleegouders de verplichting te voorzien in 
de kosten van verzorging en opvoeding van dit kind vanaf het tijdstip 
van zijn vertrek uit het buitenland naar Nederland. Ingevolge deze be
paling zijn de pleegouders met betrekking tot hun financiële verplich
tingen jegens hun pleegkind gelijk gesteld met ouders die op grond van 
bloedverwantschap jegens een kind onderhoudsplichtig zijn. Het 
Nederland doen binnenkomen van een buitenlands pleegkind is een han
deling met verstrekkende gevolgen. Degenen op wier uitdrukkelijk ver
zoek het pleegkind naar Nederland is gekomen, dienen dan ook binnen het 
bestaande stelsel van de met collectieve middelen gefinancierde voor
zieningen, de financiële verantwoordelijkheid voor het kind te dragen. 
Volgens het tweede lid rust dezelfde onderhoudsplicht op degene die een 
buitenlands pleegkind, zonder over een beginseltoestemming te beschik
ken, Nederland heeft doen binnenkomen. Dit komt overeen met de huidi
ge praktijk, die hierin bestaat dat men van dergelijke personen, even
als van diegenen aan wie wèl een beginseltoestemming is verleend, een 
verklaring verlangt waarin zij zich garant stellen voor alle aan het 
verblijf verbonden kosten. 

De onderhoudsplicht houdt op wanneer het buitenlandse pleegkind 
definitief door een ander pleeggezin dan het oorspronkelijke wordt op
genomen of wanneer het in het land van herkomst wordt teruggeplaatst. 

Daar de voorgestelde onderhoudsplicht jegens een buitenlands 
pleegkind dezelfde inhoud zal hebben als die welke geldt voor ouders 
jegens een eigen kind, zijn in het derde lid de bepalingen inzake het 
levensonderhoud van titel 17 Boek 1 B.W. van overeenkomstige toepassing 
verklaard. Een aantal bepalingen, bijvoorbeeld de artikelen 393, 395 en 
399 komt niet voor toepassing in aanmerking. Daarom is de term "zoveel 
mogelijk" gebruikt. 

De thans nog verlangde garantverklaring betreft ook de kosten van 
een eventuele terugkeer naar het land van herkomst. Aangezien niet kan 
worden aangenomen dat die kosten in de kosten van verzorging en 
opvoeding zijn begrepen, is een desbetreffende bepaling nog aan het 
eerste lid toegevoegd. Ten aanzien van de bedoelde kosten van terugkeer 
wordt aldus een verbintenis uit de wet gecreëerd, waardoor de 
garantverklaring overbodig wordt. Wèl zullen aspirant-pleegouders in 
het kader van de voorlichting op deze verplichting moeten worden 
gewezen. 

Artikel 10 

Indien het buitenlandse pleegkind is opgenomen door een persoon of 
personen die niet over een beginseltoestemming beschikt of beschikken, 
kan de officier van justitie ingevolge het voorgestelde artikel 9, 
eerste lid, de minderjarige voorlopig aan de raad voor de kinderbe
scherming toevertrouwen. De officier van justitie zal hiertoe alleen 
kunnen overgaan, indien de maatregel verenigbaar is met het belang van 
de minderjarige. De maatregel kan niet zonder meer, als een sanctie op 
overtreding van het wettelijke verbod, worden toegepast. Het is, met 
andere woorden, niet uitgesloten dat een voortgezet verblijf van de 
minderjarige bij degene die hem heeft opgenomen, wordt toegestaan omdat 
dit in het belang van die minderjarige is. Evenmin is het uitgesloten 
dat wordt onderzocht of er voor de minderjarige een passende opvang in 
het land van herkomst kan worden gevonden. Immers, indien een minder
jarige in strijd met artikel 2, eerste lid, is opgenomen, zal niet 
steeds vaststaan dat iedere vorm van hulp aan het kind in het land van 
zijn herkomst ontbreekt. 
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De van toepassingverklaring van artikel 926 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering houdt in dat de tenuitvoerlegging van het 
bevel tot toevertrouwing geschiedt met inachtneming van het bepaalde in 
de leden 1-3 van genoemd artikel. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 
dienaar der openbare macht, die door de officier van justitie is 
aangewezen om zijn medewerking te verlenen bij de tenuitvoerlegging van 
het bevel van de officier tot toevertrouwing, daartoe elke plaats mag 
betreden. 

De regeling inzake de toevertrouwing is ontleend aan die van artikel 
241 Boek 1 BW. Zij houdt in dat de raad voor de kinderbescherming aan 
wie het kind is toevertrouwd, zich binnen zes weken tot de rechter 
dient te wenden ten einde een voorziening in het gezag over de minder
jarige te verkrijgen. De voorlopige toevertrouwing zal derhalve van 
beperkte duur zijn. Omdat aan de toevertrouwing dit vervolg wordt gege
ven, is, evenals in het geval van artikel 241 Boek 1 BW, niet voorzien 
in een rechtsmiddel tegen de beslissing tot voorlopige toevertrouwing. 
Een dergelijke voorziening wordt, ook in het geval van een buitenlands 
pleegkind, overbodig geacht. Uit de in artikel 240, eerste lid, Boek 1 
B.W. vervatte zorgplicht van de raad vloeit onder meer voort dat deze 
het kind in een ander gezin kan plaatsen, eventueel bij echtgenoten die 
wèl beschikken over een beginseltoestemming. 

Ingevolge het tweede lid eindigt de toevertrouwing op het tijdstip 
waarop de voogdij van degene die tot voogd van het kind is benoemd, een 
aanvang heeft genomen (zie voor dit laatste artikel 280, eerste lid, 
onder g, Boek 1 B.W.). Deze situatie kan zich onder meer voordoen in
dien het buitenlandse pleegkind is overgeplaatst naar andere pleeg
ouders van welke één tot voogd is benoemd. 

De kosten van de voorlopige toevertrouwing komen ingevolge het 
derde lid ten laste van de pleegouders. De formulering van de tweede 
zin van dit lid biedt de raad voor de kinderbescherming de ruimte om in 
het gegeven geval met de financiële omstandigheden van de pleegouders 
rekening te houden. 

Door de vantoepassingverklaring van de artikelen 479Q-479g van het 
Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering in het vierde lid kan voor de 
kosten die in verband met de verzorging en de opvoeding dan wel de 
voorlopige toevertrouwing worden gemaakt, de vereenvoudigde procedure 
van executoriaal beslag onder derden in zaken betreffende levensonder
houd en uitkering voor de huishouding worden toegepast. In dit verband 
is in het bijzonder van belang het executiemiddel dat de raad met 
artikel 479g Rv. wordt geboden. Uiteraard dient dan wel eerst een 
rechterlijke beslissing te zijn verkregen waarbij de pleegouders tot 
betaling van de kosten van de maatregel werden veroordeeld. 

Overwogen is aanvankelijk, te bepalen dat personen die hebben gehan
deld in strijd met artikel 2, eerste lid, niet tot voogd of toeziende 
voogd over het buitenlandse pleegkind kunnen worden benoemd. Deze 
sanctie is echter enerzijds slechts ten dele effectief, nl. alleen in 
die gevallen waarin niet, bijvoorbeeld als gevolg van een buitenlands 
adoptievonnis, de voogdij moet worden geacht reeds te bestaan. 
Anderzijds lijkt de sanctie te zwaar in een aantal gevallen waarin het 
kind, ondanks het ontbreken van de beginseltoestemming, bij de pleeg
ouders blijft en de situatie zich bestendigt. Een dergelijke bepa
ling is om die redenen niet opgenomen. 

Daarentegen voorziet artikel 26 in de mogelijkheid van ontzetting 
uit de voogdij. De overtreding van artikel 2, eerste lid, wordt als 
grond voor ontzetting toegevoegd aan de gronden die reeds worden ge
noemd in artikel 327, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Bedacht zij 
dat ook deze ontzetting alleen kan plaatsvinden indien de rechtbank 
dit in het belang van de minderjarige noodzakelijk oordeelt. 
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Hoofdstuk 4 

De vergunning en de werkzaamheden van vergunninghouders 

Artikelen 11 en 12 

24. 

Zoals reeds in het algemeen deel van deze toelichting werd vermeld, 
voorziet het wetsontwerp in een vergunningenstelsel. Ingevolge 
artikel 11 mogen bemiddelende werkzaamheden ten behoeve van aspirant
pleegouders uitsluitend worden verricht door vergunninghouders. 

De vergunning wordt ingevolge artikel 12, eerste lid, slechts 
verleend aan instellingen die rechtspersoonlijkheid bezitten met vol
ledige rechtsbevoegdheid, wier zetel zich in Nederland bevindt. Aan 
particulieren zal dus nooit worden toegestaan bemiddelend op te treden. 

De beslissing over de verlening van de vergunning wordt aan Onze 
Minister overgelaten. In het vervolg van deze paragraaf zijn de 
voorwaarden geformuleerd waaraan de vergunninghouder dient te voldoen 
en worden eisen ten aanzien van zijn bemiddelingsactiviteiten gesteld. 
Deze voorwaarden en eisen houden waarborgen in voor de financiële 
betrouwbaarheid van de vergunninghouder, de continuïteit van zijn 
werkzaamheden en de kwaliteit van zijn dienstverlening. Daarbij is 
ernaar gestreefd enerzijds een goed niveau van zorg te verzekeren, 
anderzijds de normen niet zo hoog te stellen dat slechts organisaties 
die een groot apparaat onderhouden, daaraan kunnen voldoen. Uit de tot 
nu toe opgedane ervaringen blijkt dat ook kleine organisaties op 
verantwoorde wijze kunnen bemiddelen, mits zij zo nodig bereid zijn 
voor bepaalde aspecten van de bemiddeling naar andere instanties te 
verwijzen. Dit is in het bijzonder van belang voor de nazorg. Aan de 
aspirant-pleegouders kan op deze wijze een keuze worden geboden tussen 
grote organisaties die professionele begeleiding voor en ook na de 
opneming van het pleegkind kunnen bieden en de kleine organisaties die 
zich in hoofdzaak richten op de totstandkoming van de opneming van een 
buitenlands pleegkind en slechts beperkte mogelijkheden tot begeleiding 
in eigen beheer hebben. 

Het verschil in werkwijze der onderscheiden vergunninghouders zal 
in de algemene voorlichting aan de aspirant-pleegouders uiteengezet 
moeten worden. Ook verschillen in wachttijden en kosten zullen daarbij 
aan de orde moeten komen. Ik ga ervan uit dat de aspirant-pleegouders 
in deze opzichten verschillende prioriteiten stellen en hun keuze dien
overeenkomstig zullen maken. De voorkeur van de aspirant-pleegouders 
kan voor een tweede kind nog weer anders liggen dan voor het eerste 
kind. Zoals reeds hiervoor werd aangegeven, zijn de aspirant
pleegouders niet aan hun eerste keuze van vergunninghouder gebonden. 
Wèl zal wijziging van die keuze gevolgen hebben voor hun rang op de 
wachtlijst van de vergunninghouder bij wie zij zich na deze wisseling 
hebben laten inschrijven. Zij zullen er rekening mee moeten houden dat 
zij op die lijst worden geplaatst na degenen die van de aanvang af bij 
de betrokken vergunninghouder waren ingeschreven. 

Zoals in het algemene gedeelte van deze memorie van Toelichting, 
onder B, is uiteengezet, is aan de in de motie Cornelissen/Nijpels 
(zitting 1980-1981, 16 194, nr. 9) geuite wens om de Minister vooraf 
over de verlening van de vergunning te laten adviseren, geen gevolg 
gegeven. De wettelijke criteria zijn echter voldoende duidelijk om
schreven om van een dergelijke advisering te kunnen afzien. 
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De in het tweede lid bedoelde gegevens omvatten een kopie van de 
akte van oprichting. 

Het derde lid van artikel 12 verwijst naar de uitgangspunten van het 
interlandelijke adoptiebeleid die in het algemene gedeelte van deze 
memorie, onder B, ter sprake kwamen. Adoptie zal slechts in aanmerking 
komen als iedere andere vorm van hulp aan het kind in het land van her
komst ontbreekt en ook niet kan worden gevonden. De vergunninghouders 
zullen zich bij hun bemiddeling aan dit uitgangspunt dienen te houden 
en ook overigens het belang van het kind centraal moeten stellen. Onder 
de doelstellingen van de aanvrager valt ook de eventuele deelbemidde
ling ten behoeve van "zelfdoeners" . Zie hierover de toelichting bij 
artikel 5, tweede lid. 

Op grond van de in het vijfde lid gestelde voorwaarden zal het 
bestuur zodanig samengesteld moeten zijn dat deskundige aandacht kan 
worden gegeven zowel aan de wensen en behoeften van aspirant-pleeg
ouders als aan de belangen van het pleegkind. De eisen waaraan deze 
samenstelling moet voldoen, kunnen nader in een algemene maatregel van 
bestuur worden uitgewerkt (zie het achtste lid). Met name dient aan
wezig te zijn financiële deskundigheid, sociale deskundigheid (welke 
kan blijken uit ervaring op het gebied van adoptiebemiddeling of aan
verwante gebieden) en juridische deskundigheid met betrekking tot de 
te volgen procedures. 
De voorwaarde, vervat in het zesde lid, waarborgt de continuïteit in de 
werkzaamheden van de bemiddelende instelling. 

De in het zevende lid als vereiste gestelde bereidheid van de ver
gunninghouder tot samenwerking met andere vergunninghouders acht ik 
essentieel in een stelsel dat ruimte biedt aan meerdere vergunning
houders. Deze eis kwam reeds ter sprake in onderdeel D van het algemene 
gedeelte van deze memorie. Ter nadere toelichting diene, dat ook ter 
zake van de contacten met het buitenland onderlinge afstemming tussen 
de vergunninghouders gewenst is. Organisaties moeten elkaar in die 
contacten respecteren. Ook wordt van de vergunninghouders verlangd dat 
zij gezamenlijk hun medewerking verlenen aan de onder toezicht van de 
Minister van Justitie te verstrekken, op de gezinsonderzoeken voor
bereidende voorlichting. Overigens kan worden vermeld dat tussen 
bemiddelende instellingen verschillende vormen van samenwerking be
staan, bijvoorbeeld op het gebied van de nazorg. Zo hebben enige bemid
delaars tezamen een organisatie in het leven geroepen die systematisch 
alle pleegouders die van de bemiddeling van een der samenwerkende in
stellingen gebruik hebben gemaakt, een half jaar na de plaatsing van 
hun pleegkind uitnodigt voor een serie groepsgesprekken. Ook vinden 
regionale groepsgesprekken plaats tussen pleegouders die grote pro
blemen hebben, verband houdende met de opneming van een buitenlands 
pleegkind. Daarnaast worden door de organisaties experimenten ontwik
keld met regionale adoptie-adviesteams, zijnde samenwerkingsverbanden 
per arrondissement tussen professionele hulpverleners en adoptie
pleegouders met kennis en ervaring. 

Artikelen 13 en 14 

Deze bepalingen bevatten de gronden tot weigering en tot intrekking 
van de vergunning. 

In artikel 13 is een grond opgenomen die de Minister van Justitie de 
bevoegdheid toekent de toekomstmogelijkheden van de aanvrager in zijn 
beslissing te betrekken. Het is niet zinvol het aantal vergunning-
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houders uit te breiden indien niet te verwachten valt dat dit tot 
verruiming van de mogelijkheden tot bemiddeling zal leiden in die zin 
dat de totale bemiddelingscapaciteit in Nederland wordt vergroot en/of 
de bemiddeling tot nieuwe landen of landsdelen wordt uitgebreid . 

Op overwegingen van overeenkomstige aard berust de intrekkingsgrond 
in artikel 14, tweede lid, aanhef en onder b, waardoor intrekking van 
de vergunning mogelijk is, indien de vergunninghouder gedurende twee 
jaar geen opneming tot stand heeft kunnen brengen. Weigering of intrek
king van de vergunning op voornoemde gronden houdt overigens geenszins 
een diskwalificatie van de betrokken organisatie in. Het is zeer goed 
denkbaar dat de organisatie op andere terreinen van hulpverlening aan 
kinderen in het buitenland die in nood verkeren, veel nuttig werk ver
richt. 

Artikel 15 

Deze bepaling maakt het mogelijk de afwikkeling of de voortzetting 
van de werkzaamheden van een vergunninghouder wiens vergunning is inge
trokken, te regelen. Een opdracht hiertoe wordt uiteraard slechts ver
strekt met instemming van de vergunninghouder die daartoe is aange
zocht. 

Artikel 16 

In het eerste lid van deze bepaling is het verbod vervat om te 
bemiddelen ten behoeve van aspirant-pleegouders die niet beschikken 
over een geldige beginseltoestemming. Zoals hiervoor reeds aan de orde 
kwam, dient de beginseltoestemming na drie jaar te worden verlengd. In 
de formulering van deze bepaling is tevens tot uitdrukking gebracht dat 
de vergunninghouder bij zijn bemiddeling de in artikel 5, vijfde lid, 
bedoelde voorwaarde met betrekking tot de leeftijd van het buitenlandse 
pleegkind in acht moet nemen. 
In het tweede lid wordt bemiddeling inzake de opneming van een buiten
lands pleegkind in het buitenland verboden. Een dergelijke bemiddeling 
zou de activiteiten van de vergunninghouder voor een deel oncontroleer
baar maken. 
Het in het derde lid vervatte verbod tot het doen van onevenredig hoge 
betalingen strekt ertoe de vergunninghouder te weerhouden van het in
schakelen van personen die door financiële motieven worden gedreven. 
Met het in het vierde lid gestelde verbod wordt onoirbare concurrentie 
tussen vergunninghouders tegengegaan. 
De in het vijfde lid vermelde gegevens strekken ertoe de Minister van 
Justitie inzicht te verschaffen in de werkzaamheden die de vergunning
houder in het buitenland verricht. 

Artikel 17 

De in het eerste lid vervatte regeling met betrekking tot inschrij
ving bij één vergunninghouder kwam reeds ter sprake. 
Door de regeling van het tweede lid, inhoudende dat bij de bemiddeling 
zoveel mogelijk de volgorde wordt aangehouden waarin de ingeschreven 
aspirant-pleegouders een verzoek tot verlening van een beginseltoe
stemming hebben ingediend, wordt vermeden dat de vergunninghouders nog 
eens de aspirant-pleegouders op hun geschiktheid als pleegouders onder
zoeken en op deze wijze een tweede toets hanteren. Uitgangspunt dient 
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te ziJn dat alle aspirant-pleegouders die in het bezit ziJn van een 
beginseltoestemming, in dezelfde mate in aanmerking komen voor het 
opnemen van een pleegkind. Dat neemt niet weg dat de vergunninghouder 
de gelegenheid dient te hebben een geschikte ouders/kind combinatie te 
zoeken. Een dergelijke afstemmingsprocedure - ook wel "matching" 
genoemd - acht ik, overeenkomstig hetgeen reeds in de nota* werd 
gesteld, verantwoord mits zij niet ertoe leidt dat de vergunninghouder 
de procedure die uitmondde in het verlenen of verlengen van de be
ginseltoestemming, overdoet of corrigeert. Met de woorden "zo veel 
mogelijk" wordt de vergunninghouder de nodige ruimte geboden zowel met 
het oog op de "matching" als in verband met bijzondere omstandigheden 
die zich kunnen voordoen. Daarbij kan worden gedacht aan de mogelijk
heid dat de aspirant-pleegouders die aan de beurt zijn bepaalde wensen 
hebben, bij voorbeeld met betrekking tot leeftijd of geslacht, waaraan 
het kind dat de vergunninghouder kan plaatsen, niet voldoet. Ook kan 
zich de situatie voordoen dat in het land van herkomst van het pleeg
kind door de autoriteiten voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld 
inzake de godsdienstige gezindheid van de aspirant-pleegouders, 
waardoor de volgorde van inschrijving niet kan worden aangehouden. 

Zoals hierboven reeds ter sprake kwam, mag de vergunninghouder voor
rang verlenen aan aspirant-pleegouders die van de aanvang af bij hem 
waren ingeschreven, ten opzichte van echtgenoten die van vergunning
houder hebben gewisseld. Het beginsel dat zo mogelijk het tijdstip 
waarop het verzoek tot verlening van een beginseltoestemming werd 
ingediend bepalend is voor de volgorde van de bemiddeling, geldt 
uiteraard ook wanneer de aspirant-pleegouders na opneming van het 
eerste pleegkind, voor de bemiddeling inzake een volgend buitenlands 
pleegkind een andere vergunninghouder kiezen. Deze wisseling van 
vergunninghouder heeft geen gevolgen met betrekking tot de rangorde. 
De bepaling vervat in het derde lid vloeit voort uit het systeem dat de 
aspirant-pleegouders slechts bij één vergunninghouder kunnen zijn inge
ingeschreven. 
Het bepaalde in het vierde lid strekt tot bescherming van de persoon
lijke levenssfeer van de aspirant-pleegouders. Met name het gezins
rapport dient zeer zorgvuldig te worden gebruikt. 
De bepaling van het vijfde lid bevat de verplichting van de vergunning
houder de Minister van Justitie in kennis te stellen van elke opneming 
van een buitenlands pleegkind, zulks ten einde het bijhouden van de 
centrale wachtlijst en het toezicht mogelijk te maken. 

Artikel 18 

Dit artikel noemt een aantal vereisten waaraan de administratie en 
de verslaggeving van vergunninghouders moeten voldoen. Hieronder wordt 
mede verstaan een met het oog op de privacy zorgvuldig beheer van de 
gegevens die op pleegouders en pleegkinderen betrekking hebben. De be
voegdheid van de centrale overheid tot inzage van de desbetreffende be
scheiden is in artikel 22, tweede lid, geregeld. De vereisten ten aan
zien van de algemene en financiële verslaggeving alsmede de administra
tie kunnen in een algemene maatregel van bestuur nader worden uitge
werkt. 

* blz. 21, onder d 
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Artikel 19 

De redenen waarom het beheer van de centrale wachtlijst aan het 
Ministerie van Justitie dient te worden toevertrouwd, zijn reeds in de 
hoofdlijnen van het wetsontwerp besproken. De centrale lijst kan door 
ieder die daarbij belang heeft, worden ingezien. 

Hoofdstuk 5 

Toezicht en strafbepalingen 

Artikelen 20 - 23 

Het toezicht op de naleving van de bepalingen die betrekking hebben 
op de vergunninghouders wordt ingevolge artikel 20, eerste lid, opge
dragen aan de door de Minister van Justitie aangewezen ambtenaren van 
de Ministerie van Justitie. Het ligt in het voornemen ambtenaren van de 
Directie Kinderbescherming met deze taak te belasten. Ten aanzien van 
de aspirant-pleegouders zal het toezicht ingevolge artikel 20, tweede 
lid, worden uitgeoefend door de secretarissen van de raden voor de 
kinderbescherming en de door hen aangewezen ambtenaren, alsmede door de 
ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen of met de grensbe
waking. 

In artikel 21 zijn enige toezichthoudende bevoegdheden vervat. 
Met de bepaling van artikel 22, eerste lid, wordt aangeknoopt bij 

artikel 151a van het Wetboek van Strafrecht. In laatstgenoemde bepaling 
is strafbaar gesteld het uit winstbejag opzettelijk bevorderen dat een 
kind, hetwelk niet onder voogdij van een rechtspersoon staat, beneden 
de leeftijd van zes maanden zonder voorafgaande schriftelijke toe
stemming van de raad voor de kinderbescherming als pleegkind wordt 
opgenomen. 

Het in de artikelen 22. eerste lid, en 23, eerste lid, van dit 
wetsontwerp strafbaar gestelde bemiddelen zonder vergunning is een feit 
dat ook door een particulier persoon kan worden begaan. Is de bemid
delaar daarbij uit winstbejag te werk gegaan, dan is het feit een mis
drijf. Is dat niet het geval, dan wordt het feit aangemerkt als een 
overtreding. Als overtreding van aspirant-pleegouders wordt beschouwd 
het opnemen van een buitenlands pleegkind zonder over een beginsel
toestemming te beschikken of het opnemen van een pleegkind dat niet aan 
de in artikel 8 gestelde vereisten voldoet. 

Hoofdstuk 6 

Slotbepalingen. 

Artikel 24 

De hier voorgestelde uitbreiding van de reikwijdte van de 
Pleegkinderenwet werd reeds besproken in het algemene gedeelte van deze 
Memorie, onder A. 

Artikel 25 

De in dit artikel voorgestelde aanvulling op het Burgerlijk Wetboek 
werd in de toelichting bij artikel 10 besproken. 
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Artikel 26 

De in dit artikel voorgestelde wijziging vloeit voort uit de taak
uitbreiding van het College van Advies voor de Kinderbescherming, als 
besproken in de hoofdlijnen van dit ontwerp. 

Artikel 27 

De in dit artikel vervatte geheimhoudingsplicht biedt de grondslag 
voor toepassing van de strafrechtelijke sanctie van artikel 272 van het 
Wetboek van Strafrecht. Voor de formulering is ook aansluiting gezocht 
bij laatstgenoemd artikel. De hier voorgestelde bepaling laat een reeds 
uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift bestaande geheim
houdingsplicht, met de daaraan verbonden uitzonderingen, onverlet. Voor 
ambtenaren bijvoorbeeld blijft artikel 59 van het Algemeen Rijksambte
narenreglement gelden, inclusief de uitzonderingen van het tweede lid. 
Daar de uitvoering van de hier aan de orde zijnde regelen inzake de 
opneming van buitenlandse pleegkinderen voor een groot deel in handen 
is van anderen dan ambtenaren, is een afzonderlijke geheimhoudings
bepaling vereist. 

Met de aan het slot van de voorgestelde bepaling geformuleerde uit
zondering wordt onder meer buiten twijfel gesteld dat de geheimhou
dingsplicht geen rechtvaardiging oplevert voor een weigering om als 
getuige op te treden. 
Ten slotte is een uitzondering opgenomen die er toe strekt te voorkomen 
dat de geheimhoudingsplicht aan een goede uitvoering van de wet in de 
weg zou kunnen staan doordat ook het bekend maken van gegevens in het 
kader van die uitvoering zou worden verhinderd. 

De Staatssecretaris van Justitie, 

M0419.PR1.87/l 



Dijkstal - Just, sts Just 

2919207760 

Vragen van het lid Dijkstal (WD) 
over de Nederlandse betrokkenheid 
bij Braziliaanse misdaadorganisaties, 
die kinderen ontvoeren. (Ingezonden 
11 september 1992) 

1 
Hebt u kennis genomen van het 
bericht1. dat Nederland in Europa 
een steunpunt is voor Braziliaanse 
misdaadorganisaties, die jaarlijks 
enkele tienduizenden kinderen 
ontvoeren? 

2 
Hoe is Nederland daarbij betrokken? 

3 
Is er voor wat de Nederlandse 
betrokkenheid betreft bij deze taak 
verschil tussen ouders, die 
buitenlandse adoptiekinderen al dan 
niet door tussenkomst van 
bemiddelingsorgnisaties betrekken? 

4 
Wat is uw oordeel over deze 
situatie? 

5 
Welke maatregelen gaat u hiertegen 
nemen? 

1 Algemeen Dagblad van 10 september jl. 
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Namens de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten
Generaal heb ik de eer u mede te delen dat door het lid der 
Kamer Dijkstal bijgaande vragen overeenkomstig artikel 121 
van het Reglement van Orde zijn ingediend. 

C[Jl.f z 

Deze vragen worden gesteld aan de minister en de 
staatssecretaris van Justitie. 

Ik verzoek u de vragen binnen drie weken te beantwoorden . 
Mocht u hiertoe niet in staat zijn, dan dient u dit onder 
opgave van redenen aan de Voorzitter te laten weten. 
Indien de vragen niet binnen zes weken zijn beantwoord komen 
ze tijdens het mondelinge vragenuur van dinsdag 27 oktober 
1992 aan de orde. 

De tekst van de artikelen 121 en 121a van het Reglement 
van Orde, met betrekking tot schriftelijke vragen, is aan 
ommezijde van deze brief afgedrukt. 

De griffier van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, 

voor deze, 

110.2e 
Griffie Tweede Kamer 
der Staten-r eneraal 

110.2.e 

Verzoek bij beantwoording datum, kenmerk en onderwerp te 
vermelden. 

li(d -0.q -~. 
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Namens de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten
Generaal heb ik de eer u mede te delen dat door het lid der 
Kamer Dijkstal bijgaande vragen overeenkomstig artikel 121 
van het Reglement van Orde zijn ingediend. 

Deze vragen worden gesteld aan de minister en de 
staatssecretaris van Justitie. 

Ik verzoek u de vragen binnen drie weken te beantwoorden . 
Mocht u hiertoe niet in staat zijn, dan dient u dit onder 
opgave van redenen aan de Voorzitter te laten weten. 
Indien de vragen niet binnen zes weken zijn beantwoord komen 
ze tijdens het mondelinge vragenuur van dinsdag 27 oktober 
1992 aan de orde. 

De tekst van de artikelen 121 en 121a van het Reglement 
van Orde, met betrekking tot schriftelijke vragen, is aan 
ommezijde van deze brief afgedrukt. 

De griffier van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, 

voor deze, 

110.2e 
Griffie Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
!10.2.e 1 

Verzoek bij beantwoording datum, kenmerk en onderwerp te 
vermelden. 

Dué 
CVf€Z 
ii{d_o.(,(,j 



(CONCEPT)MINUUT 
MINISTERIE VAN JUSTITIE, onderdeel 

directie Politie 
Juridische Zaken 

ontworpen door (concipiënt) 

bijzondere 

0spoed 

0uit voor 

HEDEN 

behandeling: resumtienr. 

D documenteren.__ ____ _ 

dd. D .......... . 
tel. krnrnr. 1-----------~1 

!10.2.e 
exhibitumnummer en 

7302 H 732 - datum: 

ondertekenaar tel. krnrnr. 

j10.2.e 6522 

paraaf in hiërarchische lijn 

~ 
' ( 

dagkopie: 

informatiekopie 

Dja 

0ja 

14 sep 1992 
92/230756 dossiernummer 

A92/4277/230828 

visie vooraf (paraferen 

naam: 

1. 

TVC 

1992 

krnrnr. par. 
dd. 

aant. brfnr naam: krnrnr. 2. 

1 110.2.e H 732 

afschrift: 

aant. brfnr naam: 

D ja Dneen 

krnrnr. 

TOELICHTING OP HET CONCEPT 

110.2.e 1, 
Vragen zijn ondershands reeds 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. # 

onderwerp: Kamervragen Dijkstal 

zie form. P&A 67 
mede zenden 

overige aanwijzingen: 
In Lady-computer: wp51\files\kvg.cri 

doss na verzending retour concipiënt 

aan 110.2.e lgefaxt. 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
tel.: (070) 370 79 11: telex 30912 mvj nl 

Aan: Directeur Centrale Recherche 
Informatiedienst 
Postbus 20304 
2500 EH 's-Gravenhage 

Ons kenmerk: 231064/592/!
10

·
2

-e 

Datum 15 september 1992 

Onderwerp Kamervragen Dijkstal 

Hierbij zend ik u in kopie de vragen die het lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, Dijkstal, op 14 september 1992 
heeft gesteld, naar de inhoud waarvan ik u moge verwijzen. 
Volledigheidshalve is een kopie van het krante-artikel waar
naar in de vragen wordt verwezen bijgevoegd. 

Ik verzoek u mij ter zake zo spoedig mogelijk van inlichtingen 
en advies te dienen. 

bezoekad1 as 

Schedeldoekshaven 100 
2511 EX Den Haag 

De Minister van Justitie, 
namens de Minister, 

het Hoofd van de Directie politie, 
e 

10.2.e 

1nlicht1ngen bi1 doorkiesnummer bijlage(n) 

Verzoeke slechts één zaak in uw brief te behandelen en bij beantwoording de datum en het kenmerk te vermelden. 



Uw brief 
Uw kenmerk: 
Onderwerp: 

15 september 1992 
231064 / 592/!10.2.e! 
Kamervragen 
Dijkstal 

Centrale Recherche Informatiedienst 

Nationaal Centraal Bureau 
Interpol Den Haag 

de Minister van Justitie 
t.a.v. het Hoofd van de 
Directie Politie 
Postbus 20301 
2500 EH •s-Gravenhage 

Datum: 30 september 1992 
Nummer: DCRI/92.155 

Onder verwijzing naar uw bovenvermeld verzoek om ambtsberichten, 
deel ik u het volgende mee. 

Voor de bewering in het desbetreffende krante-artikel dat Nederland 
steunpunt zou zijn voor Braziliaanse misdaadorganisaties die per 
jaar enkele tienduizenden kinderen ontvoeren, is in de tot nu toe 
bekend zijnde feiten over dit fenomeen geen enkele steun te vinden. 
Enige journalistieke hang naar het creëeren van "voor Nederland 
interessant nieuws" lijkt hier wel aanwezig. De in het 
krante-artikel geciteerde zegsman van de CRI heeft ook geen enkele 
uitlating gedaan waaruit zulks zou kunnen worden geconcludeerd. 
Voor een meer objectieve verslaglegging over dit onderwerp moge ik 
u verwijzen naar een publicatie in het Algemeen Politieblad d.d.8 
februari 1992, waarin ingegaan wordt op de behandeling van het 
onderwerp "kinderontvoeringen uit Brazilië'', tijdens de Generale 
Assemblee van Interpol in november 1991 te Uruguay. 
De CRI beschikt tot op heden over geen enkele aanwijzing waaruit 
Nederlandse betrokkenheid zou kunnen blijken. 
Begin 1991 hebben de Braziliaanse autoriteiten een lijst met 12 
namen van in Nederland terechtgekomen adoptiekinderen toegezonden, 
met de vraag te willen natrekken hoe het met deze kinderen was 
gesteld. Uit het door de CRI, in samenwerking met de lokale 
politie, ingestelde onderzoek bleek dat alle twaalf kinderen onder 
normale omstandigheden bij hun adoptief-ouders verkeerden. 

Met betrekking tot het gestelde in vraag 3 merk ik nog op dat het 
in het algemeen zo is dat er op kinderen die door tussenkomst van 
officiële bemiddelingsorganisaties in Nederland terechtkomen, 
toezicht wordt uitgeoefend, al zal niet altijd absolute zekerheid 
bestaan over het volledig legale karakter van de afhandelinq van de 
procedure aan Braziliaanse kant. 111 .1 
11.1 

E~J h./10A 
Centrale Recherche lnformat,ed,enst maakt deel 
1111 "~n hPI Knrnc: 1 ::inrlPli1kP Pnlil1P n1Pnc:.tPn 

LANDELIJKE 
POLITIE 
nuN ._,,N 



Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge!nformeerd. 

De 
Re 

10.2.e 

irecteur van de Centrale 
erche Informatiedienst, 
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( CONCEPT)MINUUT ~ 2 OKT. 1992 
MINISTERIE VAN JUSTITIE, onderdeel bijzondere behandeling: resumt i en r. 

directie Politie 
Juridische Zaken 

ontworpen door (concipiënt) 
tel. 

110.2.e 

ondertekenaar 

MINISTER 

7302 

.---- te 1. 
10.2.e 

ar. af in hië are 
10.2.e 

GJ spoed I Odocumenteren .__ ___ _ 

0uit voor dd. D .......... . 
Z.S.M. 

kmrn r. 1-------------11 

exhibitumnummer en 
H 732 - datum: 

14 sep 1992 
kmrnr. "'"""'"'·'_sots1 

sep 1992 
92/230756 

brief 

dossiernummer 
A92/3139/230828 

col . ex ed. ontvangen D&R TVC 

~~ . 7 O ~\Î. 199 . 
vooraf (paraferen en dateren) 

naam: kmrnr. par. 
10.2.e -

dagkopie: 

informatiekopie 

aant. brfnr naam: 
1. 110.2.e 

hoofd directie 
DGJD 

H1631 

~ J&R H1602 
H1502 

1 
1 , 
\ 

!10.2.e 
DVL 
110.2.e 

afschrift: 

aa..,....,_b.r.fmn.r ~n.a_a~m~:-=--. 

ONnANGEN 

.,,r 1:x(;\,,, 
,\' J;:)'~ 

H 732 
L 2.07 
H,6Jt 

Oneen 

kmrnr. 

4. 
DVL. 1102t /, L 2Vf 

5. STAATSSECRETARIS ; 0 

6. 
7. 

onderwerp: kamervragen Dijkstal ove r 
Neder landse betrokkenheid 
bij Braziliaanse kinderhandel 

mede zenden ~ 
zie form. P&A 67 

X met I: origineel II 
+ 5-maal afschrift II 

overige aanwijzingen: 

diskette B1(WP) 

TOELICHTING OP HET CONCEPT 6/,o téJ . bO~ o~~; 

.lO.Cf 2. 

Heer D-G, ~ 1/l.'?:f l~ cf.e lv].J) 
I n het Algemeen Dagblad is onlangs ee~}tikel verschenen waarin wordt bew~erd 
dat N~derland een steunpunt is voor Braziliaanse bendes, die kinderen ontvoeren 
voor orgaantransplantatie en adoptie. Volgens de CRI bestaat er voor deze 
bewering echter geen enkel e aanwijzing. Het hoofd van de hoofdafdeling Inter-
nationale Samenwerking van de CRI, l10.2.e L is ten behoeve van dit 
artikel geînterviewd door de betrokken journalist en heeft bij die gelegenheid 
ook verklaard dat hiervoor geen aanwijzingen zijn en dat een en ander hem 
uiterst onwaarschijnlijk voorkomt. Deze opinie is in het desbetreffende artikel 
echter enigszins ondergesneeuwd. 
Er bestaat in Nederland overigens controle op adoptie. Deze controle bestaat 
bij adoptie door tussenkomst van bemiddelingsorganisaties vanaf het moment van 
de aanvraag tot adoptie. Bij adoptie door zelfdoeners is controle echter pas 
mogelijk vanaf het moment dat een kind is geadopteerd. DGJD bereidt een 
wetswijziging voor om de controle op zelfdoeners te verbeteren. 
Dit concept is opgesteld in overleg met de directie Jeugdbescherming en Reclas
sering. 

110.2.e v- 1 {_ 



Uw brief van: 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Datum 

Onderwerp 

14 september 1992 
2919207760 .-----
257315/ 592 J10.2.e 
7 oktober 1992 

MINISTERIE VAN JUSTITIE 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
tel.: (070) 370 79 11 ; telex 30912 mvJ nl 

Aan: De Voorzitter van de 
Tweede Kamer der 
Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA 's-Gravenhage 

Kamervragen Dijkstal over de Nederlandse 
betrokkenheid bij Braziliaanse 
misdaadorganisaties, die kinderen ontvoeren 

Hierbij doe ik u, mede namens de staatssecretaris 
van Justitie, toekomen de antwoorden op de door het 
lid uwer Kamer, de heer Dijkstal, gestelde vragen. 

Afschriften van de antwoorden, bestemd voor de 
vragensteller en de afdeling Voorlichting van de 
Kamer, voeg ik hierbij. 

De Minister van Justitie, 

bezoekad1as 

Schedeldoekshaven 100 

inlichtingen b1J doorkiesnummer b1Jlage(n) 

2511 EX Den Haag 

Verzoeke slechts één zaak ,n uw brief te behandelen en bij beantwoording de datum en het kenmerk te vermelden . 

cm 657 9203 1 4 
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Antwoorden Kamervragen Dijkstal 
Kenmerk 2919207760 

1. Ja. 

2. Wij beschikken niet over aanwijzingen dat er sprake is van 
enige betrokkenheid vanuit Nederland bij het ontvoeren van 
Braziliaanse kinderen voor adoptie of orgaantransplantatie. 

3. Tussen de aspirant-pleegouders die al dan niet door tus
senkomst van bemiddelingsorganisaties buitenlandse pleeg
kinderen opnemen bestaat in zoverre geen verschil, dat beide 
groepen in het bezit dienen te zijn van een door de 
staatssecretaris afgegeven geldige beginseltoestemming. Er is 
wel een verschil in die zin dat bij opneming van buitenlandse 
pleegkinderen door tussenkomst van bemiddelingsorganisaties er 
een goede controle van overheidswege bestaat, terwijl bij 
opneming van deze kinderen zonder tussenkomst van bemidde
lingsorganisaties -opneming door zogenoemde zelfdoeners
controle eerst mogelijk is vanaf het moment dat het kind in 
Nederland is binnengekomen. Deze controle beperkt zich in 
feite tot het bezien of de vereiste documenten voor binnen
komst in Nederland aanwezig zijn. 

4. Wij achten een verbeterde controle op opneming van buiten
landse pleegkinderen door zelfdoeners wenselijk. 

5. De staatssecretaris bereidt een wijziging voor 
opneming buitenlandse pleegkinderen, waarin de 
zelfdoeners nader zal worden geregeld. 

van de 
positie 

Wet 
van 
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