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

Hierbij doe ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken, de beantwoording
toekomen op vragen van de leden De Pater-Van der Meer en Van Gennip (CDA) over de duur van
buitenlandse adoptieprocedures, kenmerk 2070803190, ingezonden op 23 oktober 2007.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de minister van Justitie, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken,

5515224/07/DJJ/4 december 2007

op vragen van de leden De Pater-Van der Meer en Van Gennip (CDA) over de duur van
buitenlandse adoptieprocedures (ingezonden op 23 oktober 2007, nr. 2070803190)
Vraag 1
Bent u bekend met de situatie dat de duur van de Haïtiaanse adoptieprocedures aanzienlijk is
toegenomen, waardoor het aanmerkelijk langer duurt alvorens Haïtiaanse adoptiekinderen
naar Nederland kunnen komen?
Antwoord 1
Ja, ik ben met deze situatie bekend.

Vraag 2
Wat zijn de oorzaken van deze vertraging?
Antwoord 2
In een gesprek dat de honorair consul-generaal van Nederland op 23 oktober jl. had met de
verantwoordelijke directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Haïti, is door de
Haïtiaanse autoriteiten aangegeven dat de opgelopen proceduretijden hun oorzaak vinden in de
wijze waarop de afhandeling van dossiers tot voor kort was georganiseerd. Er was onvoldoende
coördinatie en de dossiers waren over diverse kantoren verdeeld. Sinds 1 maart 2007 is het
ministerie van Binnenlandse Zaken belast met de centrale registratie en behandeling van dossiers,
maar dat was aanvankelijk nog ontoereikend geëquipeerd. Sinds 1 oktober is de betreffende afdeling
uitgebreid. Door het Haïtiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is de verwachting uitgesproken
dat de opgelopen achterstanden geleidelijk zullen worden ingelopen.
Vraag 3
Geldt deze vertraging voor alle Nederlandse dossiers? Zo neen, waarom verloopt de
afhandeling van sommige dossiers sneller dan die van andere?
Antwoord 3
De vertraging geldt voor alle Nederlandse dossiers.

Vraag 4
Is het waar dat adoptieprocedures van andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten en
Frankrijk, sneller verlopen dan die van Nederland? Zo ja, wat is de verklaring daarvoor?
Antwoord 4
Van de Nederlandse ambassade in de Dominicaanse Republiek (die medegeaccrediteerd is in Haïti)
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is vernomen dat niet alleen Nederland, maar ook alle andere landen waarnaar adopties uit Haïti
plaatsvinden met vergelijkbare problemen kampen.
Vraag 5
Wat gaat u ondernemen om de lopende (langdurige) procedures van kinderen en ouders, die
bijvoorbeeld nog steeds wachten op een rechtbankuitspraak of paspoort, te versnellen?
Vraag 6
Wat gaat u ondernemen om te bereiken dat de duur van de Haïtiaanse adoptieprocedures
voor Nederlandse adoptiefouders tot aanvaardbare proporties wordt teruggebracht?
Antwoord 5 en 6
Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 2 zijn in Haïti maatregelen getroffen om de
situatie te verbeteren. Uit recent verkregen informatie via de ambassade in de Dominicaanse
Republiek blijkt dat de betreffende afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Haïti
daadwerkelijk onlangs is uitgebreid. Ook is uit dit bericht gebleken dat inmiddels enkele procedures
ten aanzien van Nederlandse aspirant-adoptiefouders zijn afgerond. Dit bericht wordt door de
betrokken Nederlandse vergunninghouders bevestigd.
Ik acht het echter nog te prematuur voor een definitief oordeel. Vanuit de diplomatieke
vertegenwoordiging in de Dominicaanse Republiek en via de honorair consul-generaal in Haïti zullen
de ontwikkelingen dan ook blijvend worden gevolgd en zal waar nodig worden aangedrongen op
voortvarendheid in de afhandeling van dossiers.
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