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Vragen van het lid De Pater-Van der
Meer (CDA) aan de minister van
Justitie over misstanden rondom de
adoptie van een kind uit Haïti.
(Ingezonden 15 mei 2008)

Toelichting
Deze vragen dienen ter aanvulling op
eerdere vragen terzake van het lid De
Wit (SP), ingezonden 15 mei 2008
(vraagnummer 2070820150).
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Trouw, 13 mei 2008.

1
Heeft u kennisgenomen van het
bericht1 waarin melding wordt
gemaakt van misstanden rondom de
adoptie van een kind uit Haïti?

Antwoord

2
Klopt het dat de Stichting Flash
geweigerd heeft betrokkenheid en
steun te tonen en de
verantwoordelijkheid te nemen. Klopt
het dat de Stichting Flash al eerder in
opspraak is geweest, waardoor hun
vergunning na een vernietigend
rapport van de Inspectie Jeugdzorg in
2002 werd ingetrokken. Bent u van
plan om deze Stichting opnieuw aan
een onderzoek te onderwerpen? Zo
ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

1
Ja, ik heb daarvan kennisgenomen.

3
Bent u van mening dat een eerste
vereiste voor adoptie zou moeten zijn
dat het land van herkomst van het
kind een (kinder)adoptieverdrag heeft
ondertekend?
4
Wanneer zal de eerder door u
toegezegde verscherping van het
toezicht op adoptiebureaus in
werking treden?
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Antwoord van minister Hirsch Ballin
(Justitie). (Ontvangen 23 juni 2008),
zie ook Aanhangsel Handelingen nr.
2649, vergaderjaar 2007–2008

2
Het is niet juist dat de Stichting Flash
in deze zaak geweigerd zou hebben
betrokkenheid en steun te tonen en
verantwoordelijkheid te nemen. De
Stichting Flash is zich er wel van
bewust dat zij in eerste instantie
tekort is geschoten in het verlenen
van nazorg.
Ik heb als gevolg van het rapport van
de Inspectie jeugdzorg van 1 oktober
2002 de adopties uit Haïti via
Stichting Flash opgeschort. In
februari 2003 heb ik de opschorting
echter weer beëindigd aangezien
Stichting Flash vanaf dat moment
weer voldeed aan de voorwaarden
die eerder bij de opschorting waren
gesteld.
De Stichting Flash heeft mij bij brief
van 22 april 2008 op de hoogte

gesteld van het advies van de
Klachtencommissie
Vergunninghouders Interlandelijke
adoptie (KVIA) en welke maatregelen
zij neemt om zich beter op de hoogte
te stellen van de stand van zaken ter
plaatse en de rapportage te
verbeteren. Stichting Flash heeft mij
ook laten weten dat zij, conform het
advies van de KVIA, de
adoptiefouders in de toekomst
nadrukkelijker zal wijzen op mogelijke
onvoorziene omstandigheden in de
procedure.
Ik zal de Inspectie jeugdzorg vragen
om aan de hand van de eisen uit het
kwaliteitskader bij de gelegenheid
van de verlenging van de
geldigheidsduur van de vergunning
in 2010 onderzoek te doen naar de
wijze van samenstelling van de
kinddossiers bij alle
vergunninghouders, dus ook
Stichting Flash.
3
Uitgangspunt is dat interlandelijke
adopties naar Nederland voldoen aan
de beginselen zoals gesteld in het
Haags adoptieverdrag. Nederland
hanteert het uitgangspunt dat de
beginselen van het Verdrag ook van
toepassing zijn op adopties uit
niet-Verdragslanden zoals Haïti.
Uiteraard is voortdurende alertheid
op handelen in afwijking van de
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beginselen van het Verdrag geboden.
Dit geldt ook voor landen die geen
partij zijn bij het Verdrag.
4
De vergunninghouders hebben
ingestemd met een kwaliteitskader
dat nadere eisen stelt. Bij het
eerstvolgende moment van
verlenging van de vergunning zullen
de vergunninghouders worden
beoordeeld aan de hand van de
kwaliteitseisen zoals gesteld in dit
kwaliteitskader.
De vergunninghouders hebben tot
uiterlijk 1 januari 2010 de gelegenheid
het daarin vereiste kwaliteitsniveau te
bereiken. Nu al wordt door de
Centrale autoriteit gevolgd hoever de
vergunninghouders zijn met de
implementatie van die eisen.
De commissie Kalsbeek heeft in haar
advies van 29 mei 2008 ook een
aantal aanbevelingen gedaan omtrent
aanscherping van het toezicht op de
vergunninghouders, waaronder de
aanbeveling om het Kwaliteitskader
een wettelijke basis te geven en een
minimum aantal te behandelen zaken
vast te stellen. Ik zal u na bestudering
van het rapport informeren over mijn
standpunt met betrekking tot de
aanbevelingen van de commissie.
Een gewijzigde Wobka zal op zijn
vroegst in 2009 in werking treden.
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