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Aan het Bestuur van de Vereniging aangaande
adoptiedriehoek Nederland
P.C. Hooftplein 69
3842 HE Harderwijk
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mr. J.L.M. Janse/ mr. I. Jansen
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j.janse@minjus.nl/i.jansen@minjus.nl
juli 2006
5427882/06/6
ja
Adviesaanvraag wetsvoorstel wijziging Wet opneming
buitenlandse kinderen ter adoptie

Geacht bestuur,
Bijgaand doe ik u ter advisering toekomen het concept-wetsvoorstel
houdende wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter
adoptie betreffende de vereisten gesteld aan de beginseltoestemming, de
leeftijdscriteria, de bijdrage in de kosten van het gezinsonderzoek, enige
aspecten van toezicht op de vergunninghouders en voorts enige andere
onderwerpen.
In de Tweede Kamer is thans aanhangig het wetsvoorstel adoptie door
homoparen (Kamerstukken II 2005/06, 30 551). Uit eerdere overleggen met
de Tweede Kamer is mij gebleken dat enkele fracties binnen de Tweede
Kamer mogelijk zullen aandringen op een invoeging in dit reeds
aanhangige wetsvoorstel van de voorstellen met betrekking tot de
leeftijdscriteria, de geldigheidsduur van de beginseltoestemming en de
mogelijkheid om met één beginseltoestemming twee kinderen tegelijk op
te nemen. Het betreft artikel I, onderdeel A (wijziging van artikel 3),
onderdeel B (wijziging van artikel 5, eerste en vijfde tot en met zevende lid)
en artikel II, eerste lid, van het wetsvoorstel. Het verslag van de Tweede
Kamer bij het wetsvoorstel 30 551 is ter informatie bijgevoegd. Een
eventuele nota van wijziging zal vervolgens eerst nog ter advisering aan de
Raad van State moeten worden voorgelegd. Gelet op een en ander
verzoek ik u mij, zo mogelijk, binnen vier weken na ontvangst van deze
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adviesaanvraag uw advies ten aanzien van deze onderdelen te doen
toekomen.
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Ten aanzien van de overige onderdelen ontvang ik uw advies graag
uiterlijk
1 september a.s.
Zo mogelijk, verzoek ik u uw advies ook elektronisch toe te zenden. U kunt
het richten aan: j.janse@minjus.nl en/of aan i.jansen@minjus.nl.
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
De Minister van Justitie,
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