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Mijn brief van 14 maart 2008 inzake adoptie van Chinese kinderen was voor het lid Anker aanleiding
te verzoeken om een nadere brief waarin ik aangeef hoe tot 1 mei 2008 met de adoptie van kinderen
uit China wordt omgegaan en hoe ik daarover overleg voer met de Nederlandse adoptiebureaus.
Aan dit verzoek kom ik hierbij tegemoet.
In mijn brief heb ik reeds aangegeven dat ik op dit moment nog geen aanleiding zie drastische
maatregelen te treffen ten aanzien van de adoptie van kinderen uit China.
Het is vaste praktijk van de drie vergunninghouders die bemiddelen bij adopties uit China om zeer
kritisch te kijken naar de rapportages over Chinese kinderen die voor adoptie worden aangeboden.
Indien er twijfel ontstaat naar aanleiding van de rapportages, dan benaderen zij daarover de Chinese
instanties. Het is bovendien gebruikelijk dat zij mij daarover informeren zodat ik, als dat nodig is, op
mijn beurt contact zoek met de China Centre of Adoption Affairs.

Wat mijn overleg met de drie vergunninghouders betreft, kan ik u berichten dat ik veelvuldig contact
met de vergunninghouders heb en hen ook betrek bij de voorbereidingen van het voorgenomen
werkbezoek komende maand aan de Chinese autoriteiten.
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Mede gelet op het voorgaande acht ik voor de komende weken dan ook geen aanvullende
maatregelen nodig ingeval van adopties uit China.
De Minister van Justitie,
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