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Aanstellen onafhankelijk toezicht
In 2003 heeft het AOO al aangegeven de aanstelling van een onafhankelijk
toezichthouder voor de totale adoptieketen zeer wenselijk te achten. Wij zien in het
rapport van de commissie Kalsbeek en in de bevindingen van mr.dr.M.Oosting bij het
onderzoek naar de vermeende misstanden bij adoptie in India alleen maar nog meer
aanleiding om nogmaals te pleiten voor deze aanstelling.
Kwaliteitskader niet verankeren in wetgeving
In het kabinetsstandpunt is sprake van het in de wet verankeren van het
kwaliteitskader. Naar onze mening moet dat vooral niet gedaan worden. Het
kwaliteitskader is vooral een geheel van afspraken over de te volgen werkwijzen.
Deze zijn per definitie continu onderhevig aan veranderingen door voortschrijdend
inzicht en invloeden van buitenaf. Verankering in de wet belemmert de ontwikkeling
van het kwaliteitskader.
Geen beperking op aantal af te geven BT’s
Het voorstel om het aantal beginseltoestemmingen (BT’s) te beperken omdat er
sprake zou zijn van een dalend aantal voor adoptie beschikbare kinderen is naar
onze mening buitengewoon onverstandig. Zoals ook in het rapport van de commissie
Kalsbeek wordt aangegeven is er op sommige terreinen nu al een tekort aan
adoptieouders. Tevens wordt er voor de stelling dat het aantal voor adoptie
beschikbare kinderen daalt geen enkel tastbaar bewijs gegeven.
Steun aan herkomstlanden richten op systeem voor Kinderbescherming
De voorgestelde uitbreiding van de hulp aan herkomstlanden zouden wij graag
ingevuld zien door een overdracht van kennis over het opzetten van een integraal
systeem van kinderbescherming waarin alle uitgangspunten van het Haags
adoptieverdrag worden onderschreven.
Afschaffen ‘de facto’ Monopolie van vergunninghouders
Het huidige systeem van landenclaims moet worden afgeschaft. Wij onderkennen de
noodzaak van zekere mate van contactbescherming, maar het aanwezig zijn van
slechts een contact voor een vergunninghouder zou niet automatisch moeten leiden
tot een volledig afschermen van een compleet land, zoals nu het geval is en door de
commissie Kalsbeek wordt voorgesteld voor niet-verdragslanden. Wij zouden tevens
graag zien dat overheidsinstanties nooit ofte nimmer als een contact worden
aangemerkt.

