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Geachte mevrouw Lenters,

Adoptieoudersoverleg
In de afgelopen zomermaanden hebben een aantal adoptieouderverenigingen onderling
overleg gevoerd over een aantal actuele zaken op adoptiegebied. Tijdens dit overleg
bleek dat de overlegpartners behoefte hebben om wat betreft algemene adoptiezaken hun
activiteiten en communicatie nauwer op elkaar af te stemmen.
LAVA, BZA en Rode Draad hebben afgesproken elkaar wederzijds op de hoogte te
houden van overleg met Justitie. In de toekomst hopen we algemene adoptiezaken
gezamenlijk met u te kunnen bespreken en apart overleg te reserveren voor de specifieke
organisatie-gerelateerde onderwerpen (zoals deelbemiddeling en China-adopties).
Wij willen deze samenwerking een concrete naam geven met de term
“Adoptieoudersoverleg”. Dit overleg pretendeert niet een officiële vertegenwoordiging te
zijn van alle adoptiouders. Echter, door de samenwerking van drie actieve
adoptieouderverenigingen vertrouwen wij wel een representatieve spreekbuis te vormen
van betrokken adoptieouders. Andere (internet) adoptieoudergroepen houden wij via de
zogenaamde Moderatorslijst op de hoogte van overlegactiviteiten. Via deze weg staan wij
ook open voor inbreng vanuit de respectievelijke achterbannen.

Overleg maatschappelijke gewenstheid adoptie
Concrete aanleiding voor het overleg van de bovengenoemde organisaties was de
bespreking van het door u vrijgegeven gespreksverslag van het overleg tussen de BZA en
de Centrale Autoriteit. Uitgaande van dit gespreksverslag hebben de bovenstaande
organisaties nader overleg gevoerd over dit onderwerp, dat sinds de publicatie van het
KPMG rapport "Ketenverbetering" veel vraagtekens heeft opgeroepen bij adoptieouders
en aanleiding is geweest voor uiteenlopende interpretaties.

De toelichting over nazorg waarderen wij ten zeerste. Desondanks zijn wij er van
overtuigd dat een nader overleg met adoptieouders onontbeerlijk is om helderheid te
bereiken over uitgesproken en wellicht onuitgesproken uitgangspunten van het
adoptiebeleid.
Wij verzoeken u beleefd om een vervolggesprek met een vertegenwoordiging van
adoptie-ouders met als onderwerp de maatschappelijke gewenstheid van adopties. Het
doel van dit overleg is wat ons betreft het kennisnemen van, het overleggen over en
eventueel het gezamenlijk (her)formuleren van de uitgangspunten van het adoptiebeleid.
Verder willen wij graag in gezamenlijk overleg een adoptiedeskundige vragen aan dit
overleg deel te nemen.
Wij hopen dat u dit verzoek kunt honoreren. Als adoptieouders willen wij graag onze
verantwoordelijkheid nemen en een constructieve bijdrage leveren aan het
maatschappelijk debat.
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