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Uw kenmerk

Beste meneer Quezada en mevrouw Stodart, beste Alejandro en Maria,

Op 21 juni jI. heeft u met het ministerie van Justitie en Veiligheid en met Fiom
een gesprek gevoerd om te verkennen hoe geadopteerden die zoeken naar hun
afkomst beter kunnen worden ondersteund. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw
aanwezigheid en uw waardevolle inbreng. In totaal hebben 17 gesprekken
plaatsgevonden met verschillende (belangen)organisaties voor interlandelijk
geadopteerden (hierna organisaties). Hierbij geef ik u een terugkoppeling van de
uitkomsten van alle gesprekken en sta ik stil bij de door u ingebrachte punten.
Ook laat ik u weten welke vervolgstappen ik voor ogen heb.

Algemene uitkomsten
De organisaties hebben verschillende wensen, vragen en voorstellen ingebracht.
De bijlage geeft een overzicht van de meest voorkomende en omvangrijke
punten. De inbreng is naar eigen inzicht samengevoegd en geclusterd in de
onderwerpen erkenning en identiteitsherstel, financiële tegemoetkoming,
zoektochten, DNA-zoektochten, voorlichting, begeleiding, dossiervoering, rol
Fiom, wet- en regelgeving en internationale betrekkingen. Hoewel een andere
indeling evenzeer mogelijk zou zijn, hoop ik op deze manier de samenhang en de
tegenstellingen helder te hebben weergegeven.

Uw ingebrachte punten
Hieronder geef ik puntsgewijs uw inbreng weer. Uw inbreng kan hieronder anders,
bijvoorbeeld korter, geformuleerd zijn dan in het verslag. Het verslag van het
gesprek van 21 juni jI. is daarom bijgevoegd, zodat u uw punten kunt
terugvinden.

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Erkenning en identiteitsherstel
- Erkenning voor misstanden
- Kosteloze herroeping adoptie, identiteitsherstel (zoals naamswijziging,

beide nationaliteiten vermelden)

Zoektochten
- Hulp en financiële tegemoetkoming bij de zoektochten vanuit de

Nederlandse of Chileense overheid
- Meer gesprekken met Nederlandse overheid
- Zoektochten samen met Fiom uitbreiden

Rol Fiom
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- Fiom kan alle documenten opslaan en hierbij zorgen voor de continuïteit Directoraat-Generaal
en de beveiliging ervan. Straffen en Beschermen

- Fiom kan andersom zoektochten mogelijk maken door te zoeken in het BeOD

bevolkingsregister op bepaalde criteria.
Datum

Wet- en regelgeving 27 november 2019

- Aanscherpen van de waarborgen die gelden met betrekking tot afstand. Ons kenmerk
2723305

Vervolg
Allereerst wil ik alle organisaties bedanken voor hun inbreng, dat is ons erg
behulpzaam geweest. Dat geldt niet alleen voor de organisaties die met een
gezamenlijke inbreng zijn gekomen, maat ook voor de andere organisaties die
een eigen geluid en benadering lieten zien. Mede op grond van de inbreng en
expertise van de organisaties zijn wij als ministerie in staat geweest om tot een
plan te komen waarmee we op zeer korte termijn van start kunnen gaan en
waarbij we gaan inzetten op versterking van zowel het generieke aanbod als het
landspecifieke aanbod.

Generiek aanbod
Met generiek aanbod bedoel ik dat ik zal inzetten op het mogelijk maken van
gratis centrale toegang tot en begeleiding bij adoptiedossiers en de verhoging van
de bewaartermijn naar 100 jaar. Ook het verbeteren van algemene voorlichting
over (DNA-)zoektochten behoort tot mijn voornemen het generieke aanbod te
versterken. Hiertoe streef ik naar wijziging van de Wet opneming buitenlandse
kinderen ter adoptie (Wobka) in 2020.
Hoewel nazorg aan volwassen geadopteerden behoort tot de portefeuille van de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hecht ik eraan hier op te merken
dat volwassen geadopteerden bij Fiom terecht kunnen voor nazorg in de vorm
van gesprekken en lotgenotencontact. Daarnaast ontwikkelt Fiom een sociale
kaart en trainingen in het kader van deskundigheidsbevordering.
De vraag met betrekking tot erkenning en genoegdoening voor geadopteerden
zal naar verwachting aan de orde komen naar aanleiding van het rapport van de
Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden. Daarbij kan ook de
vraag of de erkenning en genoegdoening een financiële component moet bevatten
een rol spelen.

Landspecifiek aanbod
Daarnaast wil ik gehoor geven aan de vraag om organisaties die geadopteerden
helpen bij zoektochten financieel te ondersteunen. Ik vind het belangrijk dat er
samenhang is in de activiteiten waarvoor ik financiële middelen beschikbaar stel.
Ik wil daarom Fiom hierbij inschakelen als kennisinstituut en coördinator. Zij
zullen samen met de organisaties die voor subsidie in aanmerking willen komen in
kaart brengen wat per land de mogelijkheden zijn voor geadopteerden om hun
familie terug te vinden en daarover aan het ministerie rapporteren. In deze
rapportage moet onder andere komen te staan wat de mogelijkheden in de bij
zoektochten betrokken landen zijn, wat voor de verschillende landen of regio’s de
kans is op succes, op welke manier dat kan worden bereikt en welke rol de
organisaties daarin kunnen spelen. Dit levert per land een rapportage op die Fiom
vervolgens bundelt en indient bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Om de organisaties in staat te stellen om samen te werken met Fiom en bij te
dragen aan deze rapportage, kan door het ministerie op korte termijn een
subsidie beschikbaar worden gesteld om een tegemoetkoming te geven voor (een
deel van de) door de organisatie te maken kosten voor de totstandkoming van de
rapportage. U wordt daarover binnenkort nader geïnformeerd.

Op basis van voornoemde rapportage zal worden bezien hoe de zoektochten met
behulp van de organisaties in de verschillende landen kunnen worden
ondersteund en hoe we de daarvoor beschikbare financiële middelen optimaal
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kunnen inzetten. Dit zal op termijn kunnen resulteren in een subsidiebeschikking Directoraat-Generaal
aan uw organisatie voor het behulpzaam zijn bij het uitvoeren van de zoektochten Straffen en Beschermen

van geadopteerden. BenD

Tot slot Datum

Ik wil mij de komende periode inzetten om de geadopteerden te helpen bij hun 27 november 2019

zoektochten. Voor bovenstaande stel ik daarom voor de jaren 2020 en 2021 in Ons kenmerk

totaal € 1,2 miljoen beschikbaar. Het verheugt mij dat Fiom en organisaties zoals 2723305

de uwe constructief hebben meegedacht. Ik hoop deze samenwerking de
komende periode te kunnen vasthouden zodat we onze gezamenlijk doelen
kunnen verwezenlijken. Fiom zal u binnenkort uitnodigen voor een overleg om
gezamenlijk te werken aan de opbouw van een rapportage over de mogelijkheden
voor een landspecifiek aanbod.

Met vriendelijke groet,

Afdelingshoofd Jeugd
Directie Sanctietoepassing en Jeugd
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Overzicht inbreng organisaties

ErkenninQ en identiteitsherstel
- Erkenning voor misstanden, vervolging daders strafbare feiten en compensatie

slachtoffers;
- Kosteloze herroeping adoptie, identiteitsherstel (zoals naamswijziging, beide

nationaliteiten vermelden in paspoort);
- Persoonsgebonden budget/onafhankelijk fonds voor geadopteerden ten behoeve

van identiteitsherstel en zoektochten;
- Contributie ‘adoptee solidarity fund’;
- Erkenning dat adoptie ook voor de volgende generatie(s) (nageslacht van

geadopteerden) gevolgen heeft;
- Invloed van interlandelijk geadopteerden op het interlandelijke adoptiebeleid.

Financiële tegemoetkoming
- Algemene financiële tegemoetkoming bij de zoektochten (persoonlijke vergoeding

en/of een vergoeding voor de organisaties die zoeken);
- Persoonsgebonden budget/onafhankelijk fonds voor geadopteerden ten behoeve

van zoektochten;
- Financiële tegemoetkoming voor waarheidsvinding;
- Compensatie van de kosten die geadopteerden gemaakt hebben bij hun

zoektochten;
- Fiscale aftrekpost voor geadopteerden;
- Oprichten van een fonds/samenwerkingsstichting waarin geadopteerden

(organisaties) zitting hebben. Zij kunnen dan beoordelen hoe het geld wordt
verdeeld. De controle moet plaatsvinden vanuit het ministerie.

- Het vergoeden van DNA-onderzoek door een internationale DNA-databank,
bijvoorbeeld vanuit de basisverzekering, of uit een persoonsgebonden budget.

Zoektochten
- Opbouwen van nieuwe netwerken zodat geadopteerden die zoeken een keuze

hebben via welke organisatie ze zoeken;
- Opstellen van richtlijnen en een kwaliteitskader waaraan organisaties moeten

voldoen;
- Mogelijk maken ‘andersom zoeken vanuit de zendende landen’;
- Verkleinen van de rol van de overheid, het zoeken naar roots een private

aangelegenheid.

DNA-zoektochten
- Oprichten centrale DNA-databank voor geadopteerden en afstandsouders;
- Opzetten (lokale) DNA-databanken;
- Faciliteren DNA-projecten;
- Bezinning door de overheid op de vraag wat te doen met DNA-onderzoek;
- Stimuleren in de landen van herkomst dat DNA- databanken worden opgericht.

Voorlichting
- Goede voorlichting over zoektochten aan zowel geadopteerden als

afstandsouders;
- Film subsidiëren waarin cultuurverschil naar voren komt;
- Informatie verstrekken over de mogelijkheden die er zijn om te zoeken. Daarbij

een mogelijkheid om te waarderen hoe effectief het is geweest.

Begeleiding
- Versterken ervaringsdeskundigheid van hulpverleners;
- Opstellen kwaliteitskader/keurmerk voor adoptiegerelateerde hulpverlening;
- Gespecialiseerde hulp voor zowel adoptiekinderen, adoptieouders en

afstandsouders.



- Ruimer tijd besteden aan intakes en follow-up bij zoekacties;
- Oprichten van een landelijk en onafhankelijk expertisecentrum;
- Hulpverlening moet door professionals blijven uitgevoerd, niet door

ervaringsdeskundigen;
- Vergoeding van GGZ-hulpverlening voor geadopteerden;
- Inrichten platform (bijvoorbeeld een app) van waaruit hulpverlening kan worden

gecontacteerd;
- Opvang van rootszoekers in landen van herkomst zodra zij aldaar psychische

problemen ondervinden;
- Een crisisteam, waar geadopteerden te allen tijde terecht kunnen;
- Oprichten Huis voor Interlandelijk Geaopteerden dat ook fungeert als een soort

thuis waar interlandelijke geadopteerden zichzelf kunnen zijn zonder steeds het
gevoel te hebben anders of vreemd te zijn. Het kan tevens fungeren als
ontmoetingsplaats en kenniscentrum. Er kunnen al dan niet permanente
tentoonstellingen worden ingericht waar interlandelijk geadopteerden meer over
hun land van herkomst kunnen ervaren.

Dossiervoering
- Dossiervoering versterken (geadopteerden moeten zo’n compleet mogelijk

dossier hebben);
- Bezien of zowel geadopteerden als afstandsouders een aantekening in hun

dossier kunnen laten zetten dat zij openstaan voor contact;
- Centrale opslag van dossiers, gratis inzage en begeleiding daarbij;
- Bestanden aan elkaar linken (papier en DNA);
- Bewaren van en de toegang tot adoptiedossiers in zendende landen;
- Digitale opslag van dossiers.

Rol Fiom
- Documenten opslaan en hierbij zorgen voor de continuïteit en de beveiliging

ervan;
- Andersom zoektochten mogelijk maken onder andere door te zoeken in het

bevolkingsregister op bepaalde criteria;
- Delen van ervaringen en kennis;
- Signalen delen waar sprake is van ontevredenheid van de begeleiding bij

zoektochten;
- Voorlichting geven aan geadopteerden die willen zoeken;
- Praktische uitvoering DNA-projecten;
- Deskundigheid over DNA-zoektochten bevorderen;
- Begeleiding bij zoektochten door sociale hulpverleners van Fiom;
- Kennis delen omtrent privacy;
- Kantoorruimte beschikbaar stellen;
- Juridische bijstand/advies geven;
- Zoekmogelijkheden uitbreiden.

Wet- en regelgeving
- Aanscherpen van de waarborgen die gelden met betrekking tot afstand;
- Wijzigen Wobka, waaronder de bewaartermijn van dossiers verhogen naar 100

jaar;
- Onderzoeken mogelijkheden voor open adoptie;
- Verbetering matching.

Internationale betrekkingen
- Diplomatieke routes benutten;
- Meer contact met Centrale autoriteiten door JenV en Fiom;
- Directe inmenging van de Nederlandse overheid is niet wenselijk;
- De belemmeringen om te reizen moeten worden weggenomen.



Concept gespreksverslag Chili

Datum: 21 juni 13u-lSu
Aanwezigen: Alejandro Quezada (Chilean Adoptees Woridwide), Maria Stodart (Chilean Adoptees
Woridwide), Anna van Schie (Fiom), Esen Angay-Dincer (Fiom), Anyck Aldewereld (JenV) en Sanne
Bekkers (]enV).

Introductie
- ]enV geeft aan dat de voorzitter ziek is en dat Anyck zal voorzitten.
- ]enV geeft aan dat het de bedoeling is dit gesprek te voeren aan de hand van de vooraf

toegestuurde vragen. Bij de brainstormsessie begin dit jaar bleek het lastig om inzicht te krijgen
om wat nodig is per land, daarom zijn nu landgerichte afspraken ingepland.

- Er wordt kort stilgestaan bij de Commissie ]oustra die nu is begonnen met het onderzoek. Hier
zijn raakvlakken mee maar de minister wil in afwachting daarvan wel alvast stappen proberen te
zetten met het versterken van het hulpaanbod aan geadopteerden bij hun zoektocht.

- Chilean Adoptees Worldwide vraagt naar de achtergrond van de aanwezigen om hiermee bezig te
zijn, wat onze motivatie is. Hier wordt kort bij stil gestaan. Daarnaast vertellen de aanwezigen van
de belangenorganisatie uitgebreid hun persoonlijke adoptieverhaal om bewustzijn te creëren wat
er in het verleden mis is gegaan.

Fiom
- Fiom geeft aan dat zij zich o.a. bezighouden met zoekacties, zowel internationale als binnenlandse

zoekacties. De grensoverschrijdende zoekacties lopen via ISS. Ongeveer de helft van alle
zoekacties is adoptie gerelateerd.

- Verder doen ze ook kinderbeschermingszaken.
- Fiom heeft een netwerk in ongeveer 100 landen. Per land zijn de mogelijkheden om te zoeken

verschillend. Ze zijn steeds bezig om hun netwerk en partners in het buitenland uit te breiden.
- Fiom geeft aan geen/heel weinig Chileense dossier te hebben van geadopteerden die zoeken.
- Daarnaast geeft Fiom ook dossierinzage in de dossiers van oud vergunninghouders en zorgt voor

begeleiding daarbij.

Chilean Adoptees Worldwide
- De organisatie bestaat in verschillende landen. Zij vertellen dat er kinderen gestolen zijn door

adoptieorganisaties, bijvoorbeeld uit Zweden. De adopties waren illegaal met geld als drijfveer.
Gebleken is dat personen werkzaam in publieke functies hierbij betrokken waren. Het gaat om een
netwerk van sociaal werkers, rechters, artsen etc.

- Voor de misstanden is steeds meer aandacht. Een aantal jaar geleden is er onderzoek gedaan
door het Zweedse programma vergelijkbaar met het Nederlandse Spoorloos en een Chileense
journalist. Een Chileense onderzoeksrechter (Mario Carrossa) is door de High Court ingesteld om
een onderzoek te doen naar dit verleden. Hij probeert de aangiftes die door de moeders zijn
gedaan te bekijken welke artsen, welke locaties en welke organisaties er betrokken waren. Nu is
de schatting dat 20.000 kinderen gestolen zijn. De piek vond plaats tijdens de dictatuur maar het
speelde zich ook daarvoor en daarna af.

- De kinderen werden naar 19 landen geadopteerd. Ruim 200 naar Nederland.
- Ook is er een speciale adoptieafdeling ingesteld bij de onderzoeksrecherche van PDI (soort FBI).

Zij doen onderzoek naar illegale adopties.
- De Chileense overheid moet de stap nog wel nemen dat ze erkennen dat er illegale adopties

hebben plaatsgevonden. Op dit moment is de Chileense overheid bezig met het opzetten van
wetten die geadopteerde Chilenen beschermt.



- De moeders in Chili zijn nu ook op zoek naar hun kinderen omdat ze niet weten waar ze zijn. Er
werd tegen de moeders bijvoorbeeld gezegd dat het kind tijdens de geboorte was overleden, maar
zij hebben nooit het kind mogen zien of vasthouden of bijvoorbeeld een overlijdensakte gezien. Er
zijn in Chili geen adoptiedossiers aanwezig dus zij weten ook niet naar welk land hun kind is
gegaan. Momenteel zijn er 15.000 moeders op zoek naar hun kinderen.

- Ook wordt een Nederlandse non, mevr. Cuijpers, ter sprake gebracht. Zij zou samen met haar zus
(mevr. Bastiaanse) een grote rol hebben gespeeld bij de illegale adoptie van 99 kinderen. Zij
woonde vroeger in Chili, nu in Nederland. Zij zouden een hele boel dossiers bewaren, omdat de
zus destijds de administratie deed. Al deze adoptiedossiers zouden de stempel “abandonata”
hebben gekregen. Besproken wordt de mogelijkheid om via de Nederlandse justitie deze dossiers
in beslag te nemen. Cuijpers was werkzaam bij de vereniging Wereldkinderen, beide zussen leven
nog, waarschijnlijk in Tilburg.

- Chilean Adoptees Worldwide houdt zich bezig met familiezoektochten en reünies. Daar willen zij
zich hard voor maken. De moeders hebben het recht om te weten waar hun kinderen zijn.

- Ze maken gebruik van DNA testen uit Amerika van My Heritage. Via donaties proberen ze die kits
te kopen en gratis weg te geven aan de moeders.

- Daarnaast willen de geadopteerden hun eigen naam terug en met hun eigen naam geregistreerd
staan in het land waar ze naartoe geadopteerd zijn. Er wonen 60.000 geadopteerde kinderen in
Nederland. Hiervan wil 75% geregistreerd staan met de naam waarmee ze geboren zijn. Het is
een mensenrecht. Het zou ook kosteloos moeten.

- Staan niet helemaal achter het plan van UAI. Er loopt bij Chilean Adoptees Woridwide immers een
criminele rechtszaak. Dit is niet geval bij UAI.

- Zijn van plan de zaak aanhangig te maken bi] de International Criminal Court (ICC).

Ronde 1
Dialoog over de vraag wat is uw ideale situatie ten aanzien van het hulpaanbod voor
geadopteerden?

Chilean Adoptees Woridwide
- Ze geven aan dat interlandelijke adoptie moet stoppen. Ze zijn niet tegen adoptie, pas als de

moeder écht akkoord is met de adoptie, dan ma de adoptie doorgaan. Bij interlandelijke adoptie is
het idee dat je uitgeschreven wordt in het land waar je geboren bent. Echter, zij zijn daar ook nog
steeds geregistreerd en hebben dus een dubbele nationaliteit/identiteit.

Ronde 2
Dialoog over de vraag wat is er (voor uw organisatie of voor individuele geadopteerden)
nodig om deze situatie te bereiken?

Chilean Adoptees Woridwide
- Ze willen dat er erkenning komt voor de misstanden en dat het probleem rondom de dubbele

nationaliteit wordt opgelost.
- De Nederlandse nationaliteit moet kunnen blijven bestaan, maar er moet één naam op je

identiteitskaarten staan met beide nationaliteiten erop. Dus dat op de Chileense nationaliteitskaart
ook de Nederlandse nationaliteit vermeld wordt en andersom. Dit is ook in verband met het
gevaar van dubbele identiteiten en criminaliteit.

Fiom
- Fiom geeft aan dat zij graag specialistische kennis over (DNA-)zoektochten willen ontwikkelen en

beschikbaar stellen. Fiom zou graag het hulpverleningsaanbod aanvullen met
ervaringsdeskundigheid.



Ronde 3
Dialoog over de vraag wat verlangt uw organisatie van Fiom en het ministerie van Justitie
en Veiligheid? Welke rol ziet u voor Fiom en voor het ministerie weggelegd bij het vervolg?

Chilean Adoptees Woridwide
- Hebben hulp en financiële tegemoetkoming nodig bij de zoektochten vanuit de Nederlandse of

Chileense overheid.
- Willen blijven communiceren met de Nederlandse overheid en willen graag dat er nog meer

gesprekken plaatsvinden.
- Willen de zoektochten naar familie samen met Fiom verder uitbreiden. Ook zien ze in Fiom de

organisatie die alle documenten opslaat en hierbij ook zorgt voor de continuïteit en de
beveiligingervan.

- Voorgesteld wordt, evenals bij het voorstel van Alejandra Slutzky (Argentinië), dat Fiom gaat
zoeken in het bevolkingsregister volgens bepaalde criteria. Fiom geeft aan dat dit in beginsel
technisch gezien wel mogelijk is.

Sluiting
]enV bedankt de aanwezigen voor het gesprek en hun inspanningen.


