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In antwoord op uw brief van 9 februari jl., nr. 2050617030, deel ik u mede dat de vragen van het lid
Van der Staaij van uw Kamer over adoptiemogelijkheden in Vietnam worden beantwoord zoals
aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,
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Antwoorden van de Minister van Justitie op de vragen van het lid Van der Staaij (SGP) over
adoptiemogelijkheden in Vietnam (ingezonden 8 februari 2007, nr. 2060707420)
_________________________________________________________________________
Vraag 1.
Wat is de stand van zaken ten aanzien van het sluiten van een bilaterale overeenkomst met
Vietnam om interlandelijke adoptie vanuit dit land mogelijk te maken?
Vraag 2.
Welke inspanningen worden op dit moment verricht om tot een dergelijke bilaterale
overeenkomst met Vietnam te komen?
Antwoord op vragen 1 en 2:
Vietnam heeft in september 2006 aan medewerkers van het ministerie aangegeven het Haags
Adoptieverdrag begin 2007 te willen ratificeren. Vietnam heeft dit in dezelfde periode ook aan het
Permanent Bureau van de Haagse Conferentie voor het Internationaal Privaatrecht
gecommuniceerd. Bij recente navraag in Vietnam is gebleken dat ratificatie in ieder geval tot 2008 op
zich laat wachten, maar dat Vietnam nog steeds de intentie heeft om tot ratificatie van het Haags
Adoptieverdrag over te gaan. Indien dit voornemen in 2008 wordt gerealiseerd, is het niet opportuun
om nader overleg met Vietnam te voeren over het sluiten van een bilaterale overeenkomst.
Vraag 3.
Wat heeft het bezoek opgeleverd dat een delegatie van het ministerie van Justitie in mei 2006
aan Vietnam heeft gebracht met bovengenoemd doel?
Vraag 4.
Waarom neemt het zoveel tijd in beslag om een dergelijke overeenkomst met Vietnam te
sluiten? Wat zijn de relevante knelpunten?
Antwoord op vragen 3 en 4:
Het bezoek dat in mei 2006 door een ambtelijke delegatie van het ministerie van Justitie aan
Vietnam is gebracht diende om de mogelijkheden van adoptie uit Vietnam te verkennen. Met het
ministerie van Justitie in Hanoi is in dit kader overleg gevoerd. Ook is gesproken met medewerkers
van verschillende ambassades van landen die reeds een bilaterale overeenkomst inzake adoptie
met Vietnam hebben gesloten. Uit deze verkenningen is gebleken dat de provinciale autoriteiten en
instellingen geen traditie hebben in financiële transparantie in de besteding van gelden. Los van de
vraag of in een bilaterale overeenkomst aan deze knelpunten tegemoet zou kunnen worden
gekomen, is, zoals hierboven aangegeven, in september 2006 door Vietnam aangegeven dat het op
korte termijn tot ratificatie van het Haags Adoptieverdrag 1993 wil overgaan. Verdere inspanningen
om tot een bilaterale overeenkomst te komen zijn op dit moment dan ook niet opportuun.
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Vraag 5.
Wanneer zal ten aanzien van dit dossier meer duidelijkheid geboden kunnen worden?
Zoals hierboven is aangegeven, is Vietnam voornemens het Haags Adoptieverdrag 1993 te
ratificeren. Dit zal naar zeggen van Vietnam niet vóór 2008 plaatsvinden. Eind 2007 zal opnieuw
worden geïnformeerd naar de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie in Vietnam.
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