\r

tl
í

a,
7'

Commissie Onderzoek

Interlandelijke Adoptie
in het verleden

COMHISSIELEDEN
mr. T.H.J. Joustra
pmf. dr. BA. do Gmf
mr. G.J.H. Hutzaom

Aan de minister voor Rechtsbescherming
De heer drs. S. Dekker
Postbus 20301
25OO EH DEN HAAG

POSTADRES
Postbus 95404

2í)9CK

DENHAAG

E.HAIL

ssreb rim@mmissieonderekinleÍbndelikÉdoplie.

Den Haag, 18 maart 2021
Uw ref.
Onze ref. CO1420215076

Betreft: Commissie Onderzoek lnterlandelijke Adoptie in het verleden

Geachte heer Dekker,

Op 16 maart ontving ik uw brief waarin u uw waardering uitspreekt over het rapport van de Commissie
Onderzoek lnterlandelijke Adoptie en de commissie verzoekt een tweetal veelgestelde vragen over
het rapport te beantwoorden. De vragen gaan over de periode na 1998 en betreffen met name de
tabel 'Signalen van misstanden' op pagina 121.
Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de gestelde vragen.

a.

Kunt u de signalen uit de tabel met betrekking tot landen waaruit nog wordt geadopteerd
van een nadere onderbouwing of duiding voorzien?
De commissie heeft intensief onderzoek gedaan naar de vijf in het lnstellingsbesluit genoemde landen
Bangladesh, Brazilië, Colombia, lndonesië en Sri Lanka. Ze is niet actief op zoek gegaan naar
onderzoeksmateriaal uit andere landen, zoals dat voor de vijf genoemde landen wel is gebeurd. De
commissie heeft wel al het materiaal dat naar boven is gekomen tijdens het dossieronderzoek naar de
vijf landen alsmede het materiaal dat is aangereikt door belanghebbenden bestudeerd, ongeacht de
vraag op welk land dit materiaal betrekking had. BU de screening van dit materiaal is nagegaan in
hoeverre er signalen waren van misstanden met betrekking tot deze achttien herkomstlanden. De
signalen waren afkomstig van zowel Nederlandse en buitenlandse overheidsinstanties, betrokken
partijen, bemiddelaars en (inter)nationale media. De signalen hadden niet per se betrekking op
misstanden binnen de interlandelijke adoptiepraHijk met Nederland, maar ook mel andere
ontvangende landen. ln de tabel is een verdeling aangebracht in twee relatief lange perioden: een
periode vóór 1998, het jaar dat Nederland het HAV invoerde, en een periode na 1998. Zoals
beschreven in de toelichting bevat de tabel een globale typering van misstanden en de omvang ervan.
De summiere inhoud van de tabel is dus een sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.
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Voor de gevraagde onderbouwing van de tabel verwijs ik u kortheidshalve naar de bijlage. ln deze
bijlage is voor de misstandsignaleringen na 1998 per land het meest relevante bronmateriaal
weergegeven. Voor de volledigheid bevat de bijlage ook het onderliggend materiaalvoor de landen
waaruit niet meer wordt geadopteerd.

b.

Kunt u het verband tussen de genoemde signalen en de stelling dat mistanden tot op de
dag vandaag voorkomen van een nadere toelichting voorzien?
Zoals in de onderzoeksopdracht is beschreven richt het onderzoek zich op het beleid en het handelen
van de Nederlandse overheid met betrekking tot interlandelijke adoptie. Om het beleid en het
handelen zichtbaar te maken heeft de commissie zich gericht op het systeem van interlandelijke
adoptie. Ze heeft daarbij onder andere individuele casuistiek gebruikt ter illustratie van dat systeem.
De commissie heeft geen individuele casui'stiek onderzocht met als doel uitspraken te doen in
individuele gevallen. De conclusie dat adoptiemisstanden tot op de dag van vandaag voorkomen vloeit
voort uit de vaststelling dat signalen van adoptiemisstanden, afkomstig uit zeer veelverschillende
bronnen, nog steeds bestiaan zoals onder andere blijkt uit de in hoofdstuk g beschreven casus Haiïi.
Daarnaast constialeert de commissie dat het fraudegevoelige systeem van interlandelijke adoptie als
verklarend mechanisme voor de misstianden vrijwel onveranderd is.

Hoogachtend

mr. T.H.J. Joustra

voorzitter
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lntercountry Adoption', University of Louisville Law Review 48 (2010) 3, 441-498, aldaar 477-478;
Baglietto C, Cantwell, N, Dambach M (eds), Responding to illegal Adoptions: A Professionol Hondbook (Geneve), L50-151;
nterviews door com missie;
Brief lnternational Social Service aan The Responsible of European Central Authorities (Receiving Countries), of Canada, of
New Zealand and of Australia, en ISS Branches and Affiliated Bureaus, 'Les droits de l'enfant en danger au
Guatemala/Children's Rights at Risk in Guatemala', , 30 september 1998, JenV Geel Dossier 4 'Guatemala'.
Adoptie uit Guatemala blijft verboden', ANP, L7-03-2002.
Ezra Fieser, 'Guatemala: A Baby Factory No Longer?', Globol Post,23-t22OO9;
Comisión lnternacional Contra la lmpunidad en Guatemala, Report on Players lnvolved in the lllegal Adoptíon Process in
Guatemala since the Entry into Force of the Adoption Law (Decree 77-2007) (Guatemala, December 1, 2010);
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