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Inleiding
Onder bovenstaande titel is dan tenslotte
wetsontwerp 20 046 op 6 augustus jl. aan
de Tweede Kamer aangeboden. Dat deze
materie wettelijk geregeld gaat worden
zal iedereen toejuichen. Meer duidelijk¬
heid, meer rechtszekerheid en meer toe¬
zicht zijn al jaren van verschillende kan¬
ten als wenselijkheden geuit. Het wets¬
ontwerp heeft - aldus de memorie van
toelichting - een drieledige strekking:
"In de eerste plaats beoogt de regeling
het tot op heden gevolgde beleid inzake
de verlening, door de Minister van Justi¬
tie, van een beginseltoestemming voor de
opneming van een buitenlands pleegkind
in de wet vast te leggen. De vereisten voor
de verkrijging van een beginseltoestem¬
ming zijn in overeenstemming gebracht
met de huidige praktijk, terwijl de te
doorlopen procedure is gemoderniseerd
en met een aantal wettelijke waarborgen
is omkleed. De wet noemt voorts de ver¬
eisten waaraan op het tijdstip van binnen¬
komst van het buitenlandse pleegkind
moet zijn voldaan alsmede de rechten en
de verplichtingen die de opneming voor
de betrokken partijen meebrengt.
In de tweede plaats beoogt het voorstel
gevolg te geven aan de wens om de bemid¬
deling ter zake van de opneming van bui¬
tenlandse pleegkinderen te reguleren
door een vergunningenstelsel. Het hierop
betrekking hebbende gedeelte van het
wetsvoorstel omschrijft de criteria waar¬
aan de aanvrager van een vergunning
moet voldoen en de door deze te volgen
procedure.
In de derde plaats voorziet het wetsvoor¬
stel in verschillende vormen van toezicht
en controle. Het betreft hier de binnen¬
komst in Nederland van een buitenlands
pleegkind, de activiteiten van vergun¬
ninghouders alsook de verstrekking van
de aan de gezinsonderzoeken vooraf¬
gaande algemene voorlichting.
Gestreefd is naar een regeling waarin con¬
crete, internationaal aanvaardbare maat¬
staven zijn neergelegd en die een verant¬
woorde plaatsing van de daarvoor in aan-

In augustus 1987 werd het
wetsvoorstel inzake interlandelijke
adoptie aan de Kamer aangeboden.
Elders in deze aflevering wordt door
D'Oliveira het nationaliteitsaspect
hiervan aan de orde gesteld. In dit
artikel wordt bezien, of met de
voorgestelde regelingen de rechten
van de betreffende kinderen beter
beschermd worden dan tot nu toe.
Neen, zo luidt de conclusie: niet
veel meer dan de huidige praktijk
wordt gelegitimeerd. De
voorgestelde regelingen voldoen niet
eens in alle opzichten aan
internationaal gestelde
minimumeisen.

merking komende buitenlandse pleegkin¬
deren zo goed mogelijk garandeert."
Wanneer de regering nu na achttien jaren
praktijk met buitenlandse adoptie met
een voorstel van wet komt moet dit wel
deugdelijk zijn, daar dit ontwerp eenmaal
wet geworden niet meer zo gemakkelijk
te wijzigen zal zijn als de Richtlijnen voor
toestemming en vereisten voor toelating
van buitenlandse pleegkinderen dat wa¬
ren. Men mag van dit wetsontwerp ver¬
wachten, dat de rechten van de in Neder¬
land op te nemen buitenlandse pleegkin¬
deren met het oog op adoptie gewaar¬
borgd zijn.
De vraag is of met de voorgestelde rege¬
lingen de rechten van de betreffende kin¬
deren beter beschermd worden dan voor¬
heen of dat niet veel meer dan de huidige
praktijken gelegitimeerd wordt.
Rechten van kinderen
Degenen waar het natuurlijk allereerst
om gaat of althans behoort te gaan zijn de
op te nemen kinderen. Fundamentele
rechten van kinderen zijn omschreven in
internationale verklaringen of verdragen.
Uit vele internationale en nationale aan¬
bevelingen of wettelijke bepalingen
blijkt, dat kinderen indien enigszins mo¬
gelijk verzorgd en opgevoed dienen te
worden door hun ouders. Zo zegt princi¬
ple 6 van de United Nations Declaration
of the Rights of the Child: 'The child, for
the full and harmonious development of
its personality, needs love and under¬
standing. He shall wherever possible,
grow up in the care and under the re¬
sponsibility of his parents, and in any case
in an atmosphere of affection and of
moral and material security; a child of

tender years shall not, save in exceptional
circumstances, be separated from his
mother. Society and the public authorities
shall have the duty to extend particular
care to children without a family and to
those without adequate means of support.
Payment of state and other assistance
toward the maintenance of children of
large families is desirable.'
Ook in de recent, nl. op 3 december 1986,
door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties aangenomen Declara¬
tion on Social and Legal Principles rela¬
ting to the Protection and Welfare of Chil¬
dren, with special References to Foster
Placement and Adoption, Nationally and
Internationally is als uitgangspunt opge¬
nomen in art. 3 'The first priority for a
child is to be cared for by his or her own
parents.'
Uitgangspunt
Men kan er over blijven twisten, wie en
wat onder ouder en onder gezin moet
worden verstaan. Zeker blijft dat het voor
de ontwikkeling van kinderen indien
enigszins mogelijk het meest wenselijk is
dat zij opgroeien onder de zorg en verant¬
woordelijkheid van hun oorspronkelijke
ouders.
Kinderen om welke reden dan ook aan
anderen ter verzorging en opvoeding toe¬
vertrouwen is in wezen nooit de beste op¬
lossing, al kan het onder bepaalde om¬
standigheden als de minst slechte oplos¬
sing gekwalificeerd worden. Men moet
blijven beseffen dat het overdragen van
kinderen aan anderen dan de oorspronke¬
lijke ouder(s) een inbreuk op hun rechten
is en dat voortdurend afgewogen dient te
worden of deze inbreuk gerechtvaardigd
is. Dat wil zeggen dat men bij adoptie,
maar zeker bij het opnemen en adopteren
van buitenlandse kinderen, de grootst
mogelijke terughoudendheid in acht zal
moeten nemen en dat interlandelijke
adoptie slechts als laatste middel toelaat¬
baar is.
In steeds bredere kringen wordt dit ook
erkend. Zo wordt in art. 17 van de eerder
genoemde verklaring gezegd: 'If a child
cannot be placed in a foster or an adoptive
family or cannot in any suitable manner
be cared for in the country of origin, intercountry adoption may be considered as an
alternative means of providing the child
with a family.' Ook in ons land is een motie met een dergelijke strekking aangeno¬
men. De motie luidde: overwegende, dat
voor een te voeren adoptiebeleid het for¬
muleren van uitgangspunten onontbeer-
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lijk is; spreekt de Kamer als haar mening
uit, 'dat: 1. bij interlandelijke adoptie
hulp aan het kind in nood uitgangspunt
dient te zijn; 2. slechts als financiële spon¬
soring, projecthulp of lokale adoptie geen
uitkomst bieden en redelijkerwijs mag
worden aangenomen dat interlandelijke
adoptie voor het desbetreffende kind het
laatst verantwoorde redmiddel is, inter¬
landelijke adoptie een aanvaardbare op¬
lossing is.' Deze motie werd door Nijpels
en Cornelissen voorgesteld in de UCV
van 27 april 1981 betrekking hebbend op
de Nota over de praktische gang van za¬
ken rond adoptie en adoptievoorberei¬
ding en werd op 14 mei 1981 aangenomen
(16 194 nr 4).
Een vraag is nu of dit aangenomen uit¬
gangspunt in dit wetsvoorstel is terug te
vinden en zo ja, voldoende inhoud heeft
gekregen. In de wettekst zelf vindt men
niets van dergelijke strekking, terwijl dat
toch zeer wenselijk zou zijn. Wel staat in
de MvT onder C. Uitgangspunten voor
het beleid ter zake van interlandelijke
adoptie: 'Interlandelijke adoptie mag
naar mijn mening eerst dan overwogen
worden, indien iedere andere vorm van
hulp aan het kind in zijn land van her¬
komst ontbreekt en ook niet gevonden
kan worden. In het bijzonder dient vast te
staan dat het kind niets meer van zijn
eigen ouders of familieleden heeft te ver¬
wachten', waarmee genoemde motie on¬
derschreven wordt.
Voorts wordt gesteld: 'Het hierboven om¬
schreven beginsel is geconcretiseerd in de
materiële vereisten waaraan bij de bin¬
nenkomst van een buitenlands pleegkind
in Nederland moet zijn voldaan. Zo
brengt toetsing van het belang van het
kind bij verbreking van de banden met de
eigen ouders met zich, dat moet worden
bevorderd dat alleen die kinderen voor
adoptie in Nederland worden toegelaten,
ten aanzien van wie vaststaat dat door de
eigen ouders afstand ter adoptie is ge¬
daan. Er zullen, ten einde een en ander
vast te stellen, deugdelijke afstandsver¬
klaringen beschikbaar moeten zijn.' En
verder: 'Aan het beginsel wordt in de op¬
zet van het wetsontwerp tevens recht ge¬
daan door de rol die aan de bemiddelende
organisaties wordt toegekend. Van deze
wordt verwacht dat zij voor zover dit in
hun vermogen ligt erop zullen toezien dat
de overkomst van een kind naar Neder¬
land met het oog op adoptie alleen wordt
bevorderd, wanneer vaststaat dat dit in
het belang van het kind is en in het land
van herkomst geen andere vorm van hulp
kan worden geboden.'
Tegen deze vereisten zal waarschijnlijk
niemand bezwaar maken, maar onduide¬
lijk blijft - en daar gaat het nu juist om hoe vast komt te staan, dat door de eigen
ouders afstand ter adoptie is gedaan en
dat overkomst van een kind naar Neder¬
land met het oog op adoptie in het belang
van het kind is. Zolang er geen strikte
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kwaliteitseisen aan de bemiddelende or¬
ganisaties worden gesteld en geen verant¬
woording wordt verlangd van hun contac¬
ten in de landen van herkomst, zullen er
altijd organisaties kunnen blijven zeggen
en ook altijd blijven zeggen, dat vast is
komen te staan dat overkomst van een
kind naar Nederland in het belang van het
kind is, zonder dat zij dit werkelijk kun¬
nen verantwoorden.
Doel van de regeling
Als doel van de regeling wordt in de MvT
genoemd: 'de bevordering van een ver¬
antwoorde gang van zaken bij de opne¬
ming van buitenlandse pleegkinderen,
waartoe onder meer behoren een onder¬
zoek naar de geschiktheid van de aspi¬
rant-pleegouders voor het opnemen van
een buitenlands pleegkind, een zorgvuldi¬
ge voorbereiding van de aspirant-pleeg¬
ouders op de komst van het pleegkind en
een met waarborgen omgeven bemidde¬
ling door daarvoor toegeruste organisa¬
ties.'
Het is opvallend, dat men vervolgens in
het wetsvoorstel begint met regelingen
betreffende de beginseltoestemming, die
aspirant-pleegouders moeten bezitten om
een in de meeste gevallen nog onbekend
buitenlands pleegkind te kunnen opne¬
men. Ook is het niet duidelijk, waarom
steeds de term aspirant-pleegouders ge¬
bruikt wordt, terwijl het duidelijk om
aspirant-adoptiefouders gaat.
Als het uitgangspunt werkelijk hulp aan
het kind in nood zou zijn, zou het meer
voor de hand liggen om eerst vast te leg¬
gen welke kinderen onder welke voor¬
waarden en via welke procedure voor op¬
name in een Nederlands gezin in aanmer¬
king zouden kunnen komen.
Wanneer men pretendeert kinderen in
nood te helpen zal men met de organisa¬
ties ter plaatse eerst moeten nagaan voor
welke kinderen gezien hun levensomstan¬
digheden en specifieke noden interlande¬
lijke adoptie het meest in aanmerking
komt. Men zal bijvoorbeeld prioriteit
moeten geven aan die kinderen die een
specifieke medische behandeling, een
specifieke vorm van onderwijs of andere
specifieke voorzieningen behoeven en om
speciale voorzieningen vragen die in de
landen van herkomst in de meeste geval¬
len nog zeer ontoereikend zullen zijn.
Juist kinderen met speciale behoeften zul¬
len het meest van onze specifieke facilitei¬
ten op velerlei gebieden kunnen profite¬
ren. Ook hier moet gewezen worden op
de verplichting die de rijkere landen op
zich genomen hebben door de Declara¬
tion of the Rights of the Child te onderte¬
kenen. In principle 5 staat te lezen: 'The

child who is physically, mentally or
socially handicapped shall be given the
special treatment, education and care re¬
quired by his particular condition.'
V ergunninghouders
Wanneer men vervolgens komt tot een
opzet, waarbinnen inzake de opneming
van buitenlandse pleegkinderen alleen
bemiddeld mag worden door rechtsperso¬
nen die daartoe een vergunning van Onze
Minister hebben, zou het in het verlengde
daarvan liggen, dat deze in Nederland er¬
kende organisaties ook aan moeten tonen
dat zij alleen contacten onderhouden met
door plaatselijke overheden in de landen
van herkomst erkende organisaties. Een
dergelijke eis wordt ook gesteld in de eer¬
der genoemde United Nations Declara¬
tion in art. 20: 'In intercountry adoption,
placements should, as a rule, be made
through competent authorities or agen¬
cies with application of safeguards and
standards equivalent to those existing in
respect of national adoption. In no case
should the placement result in improper
financial gain for those involved in it.'
Ook voor de zogenaamde 'zelfdoeners',
dus diegenen die geen gebruik maken van
een Nederlandse bemiddelingsorganisa¬
tie, zou moeten gelden dat zij alleen kin¬
deren mogen accepteren die aangeboden
worden door erkende organisaties in de
landen van herkomst. Hiermee zou al¬
thans enige garantie ingebouwd zijn voor
het feit dat men te maken heeft met in¬
stanties waarvan aangenomen mag wor¬
den, dat zij geen ander belang dienen dan
het welzijn van kinderen die aan hen toe¬
vertrouwd zijn, dat zij kunnen overzien
dat er op dat moment voor dat kind in het
land van herkomst geen aanvaardbare op¬
lossing is en dat zij, indien er ouders be¬
kend en nog in leven zijn de afstand zo
verantwoord mogelijk hebben begeleid.
Deze buitengewoon belangrijke voor¬
waarde voor een verantwoorde procedu¬
re wordt in het wetsvoorstel totaal niet ge¬
steld. Wat betreft de contacten met het
buitenland wordt van de vergunninghou¬
ders slechts gevraagd, dat zij geen betrek¬
kingen aanknopen 'met instellingen of or¬
ganisaties in het buitenland die reeds met
andere vergunninghouders betrekkingen
onderhouden.' (art. 16-4)
Ook aan de vergunninghouders zal toch
zeker, en dan voor het kind zijn land ver¬
laat, de eis gesteld moeten worden, die
aan de aspirant-pleegouders in art. 8 ge¬
steld wordt bij binnenkomst van het op te
nemen kind, dat zij op bevredigende wij¬
ze door middel van bescheiden moeten
aantonen dat de afstand door de ouder(s)
naar behoren is geregeld en dat de autori¬
teiten in het land van herkomst instem¬
men met de opneming.
Bovendien zal van hen gevraagd moeten
worden om zoveel mogelijk informatie
over het kind en zijn achtergrond te ver-
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zamelen ten behoeve van het kind, dat op
latere leeftijd hier zeker om zal vragen.
De praktijk toont steeds weer aan, hoe
belangrijk het voor kinderen is om hun
achtergrond te kunnen traceren.
Alles zal in het werk gesteld moeten wor¬
den om te voorkomen, dat kinderen ille¬
gaal of via een onverantwoorde procedu¬
re hun land uitreizen. Zoveel mogelijk ga¬
ranties zullen hiertoe geboden moeten
worden. Een juridische procedure die ter
plaatse tot adoptie kan leiden zou daar
een belangrijk onderdeel van kunnen
zijn. Controle door internationale organi¬
saties als International Social Service op
de handelwijze van de verschillende be¬
middelende organisaties zou de betrouw¬
baarheid van de te overleggen bescheiden
en de te volgen procedure zeker ten goede
komen. Ook zou meer toezicht van de
Nederlandse diplomatieke diensten op de
procedure hiertoe bij kunnen dragen. Dat
dit veel te wensen over laat of althans
heeft overgelaten is herhaaldelijk geble¬
ken bij de verschillende adoptieschanda¬
len in het verleden waar ambtenaren in
Nederlandse dienst bij betrokken waren.
Voorwaarden voor opneming van bui¬
tenlandse pleegkinderen
Wat de voorwaarden zelf betreft, die in
grote lijnen zijn overgenomen van de
thans nog geldende Richtlijnen voor toe¬
stemming en vereisten voor toelating van
buitenlandse pleegkinderen (Vreemde¬
lingencirculaire B 18 van 1 februari
1983), kan men zich afvragen of zij wel lo¬
gisch en ook of zij wel duidelijk genoeg
zijn. Of het bijvoorbeeld nog vanzelfspre¬
kend is om thans na verlaging van de leer¬
plichtige leeftijd, nog te stellen, dat het
buitenlands pleegkind de leeftijd van zes
jaren niet bereikt mag hebben, afgezien
van afwijkingen hiervan in bijzondere ge¬
vallen, is tenminste een vraag. Dat deze
leeftijd in de UCV van 27 april 1981 is
aanvaard, kan thans geen argument meer
zijn, zodat deze leeftijd op zijn minst her¬
overwogen dient te worden.
Waartoe de aspirant-pleegouders een me¬
dische verklaring met betrekking tot het
buitenlands pleegkind moeten overleg¬
gen staat niet meer in de wettekst, zoals
het wel in de Richtlijnen stond. In de MvT
staat echter nog de zo vaak reeds bestre¬
den formulering, nl. dat uit genoemde
verklaring zal kunnen blijken, dat in rede¬
lijkheid niet valt aan te nemen, dat het
kind lijdt aan een gevaarlijke besmettelij¬
ke of langdurige lichamelijke of geeste¬
lijke ziekte. Om aan vroegere commenta¬
ren enigszins tegemoet te komen, wordt
er aan toegevoegd, dat dit vereiste er niet
toe zal leiden dat een gehandicapt kind
niet zou kunnen worden opgenomen.
Welke betekenis kan men voorts hechten
aan de voorwaarde, geformuleerd in art.
8c, dat de aspirant-pleegouders medede¬
ling dienen te doen van de contacten die
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toestemming heeft verleend. Voorts
wordt
een verzoek tot verlening van deze
ADOPTIE
beginseltoestemming niet in behandeling
genomen, indien de aspirant-pleegouders
zich niet bereid verklaren het buitenland¬
tot de binnenkomst van het kind in Ne¬ se pleegkind de gangbare preventieve en
derland hebben geleid. Wat heb je aan curatieve behandelingen te doen onder¬
een dergelijke misschien hoogst bedenke¬ gaan die van levensbelang voor het kind
lijke mededeling, als het betreffende kind zijn. Het lijkt terecht, dat de overheid
inmiddels al in Nederland is? Moet dat de hier zijn verantwoordelijkheid zo ernstig
manier zijn om te voorkomen dat andere neemt en ter bescherming van de rechten
aspirant-pleegouders van illegale praktij¬ van het op te nemen buitenlandse kind
zwaardere eisen aan de toekomstige
ken gebruik maken?
De beide volgende voorwaarden, waarin ouders stelt dan normaal in Nederland
gesteld wordt dat de aspirant-pleegouders aan ouders gesteld worden. Dat wil zeg¬
op bevredigende wijze door middel van gen dat ouders die zich principieel verzet¬
bescheiden moeten aantonen dat de af¬ ten tegen preventieve en curatieve medi¬
stand door de ouder(s) naar behoren is sche handelingen hiertoe niet gedwongen
geregeld en dat de autoriteiten in het land kunnen worden door de overheid tenzij
van herkomst instemmen met de opne¬ via de weg van een kinderbeschermings¬
ming kan op zichzelf op geen bezwaren maatregel, maar dat deze echtparen niet
stuiten, al blijft het een vraag wat met op in aanmerking kunnen komen om een
buitenlands kind in hun gezin op te ne¬
bevredigende wijze bedoeld wordt.
Moeilijker wordt de ontsnappingsmoge¬ men.
lijkheid voor de gevallen waar zulks niet De volgende voorwaarde waaraan vol¬
mogelijk is. Als voorbeeld wordt ge¬ daan moet zijn is wat minder begrijpelijk,
noemd; 'dat een kind afkomstig is uit een nl. dat de aspirant-pleegouders, ingeval in
land waarvan de autoriteiten nimmer ver¬ hun gezin reeds één of meer eigen kinde¬
klaringen van de beoogde strekking afge¬ ren of met het oog op adoptie opgenomen
ven. In dat geval moet niettemin uit de in¬ pleegkinderen verblijven, deze kinderen
houd van de overgelegde bescheiden gedurende ten minste één jaar moeten
rechtstreeks kunnen worden afgeleid dat •hebben verzorgd en opgevoed voordat zij
aan de gestelde vereisten is voldaan.' De in aanmerking kunnen komen voor opne¬
grote vraag blijft ook hier weer, hoe en ming van een buitenlands pleegkind, (art.
door wie dat dan afgeleid moet kunnen 4c). Of deze bemoeienis van de overheid
worden. Een dergelijke ontsnappingsmo¬ met de gezinsplanning van ouders ge¬
gelijkheid moet dan ook zeer ontraden rechtvaardigd kan worden ter bescher¬
ming van een buitenlands pleegkind (art.
worden. Dat wil zeggen dat er geen kinde¬
ren geaccepteerd zouden mogen worden 4c). Of deze bemoeienis van de overheid
afkomstig uit landen waarvan de autori¬ de praktijk in vele gevallen wenselijk zijn,
teiten nimmer verklaringen van de beoog¬ dat het gezin zich eerst zoveel mogelijk
de strekking afgeven, daar dit onderdeel gestabiliseerd heeft voordat er een bui¬
is van een zorgvuldige procedure. Uiter¬ tenlands pleegkind bij komt, dan wil dat
aard kan het wenselijk zijn om in interna¬ nog niet zeggen dat de overheid een be¬
tionaal overleg de autoriteiten van be¬ paalde pauze mag eisen. Meer voor de
paalde landen zover te krijgen, dat zij wel hand ligt het, dat een dergelijke rustpe¬
verklaringen van de beoogde strekking riode in het gezinsonderzoek als wense¬
afgeven. Ook in de kortgeleden aangeno¬ lijkheid aan de orde komt.
men verklaring wordt deze eis gesteld in De laatste voorwaarde, dat de aspirantart. 22: 'No intercountry adoption should pleegouders eerst moeten betalen ter be¬
be considered before it has been estab¬ strijding van de kosten van de behande¬
lished that the child is legally free for ling van het verzoek, daar 'dit in overeen¬
adoption and that any pertinent docu¬ stemming is met de thans ter zake van
ments necessary to complete the adop¬ dienstverlening door overheidsinstanties
tion, such as the consent of competent au¬ gevolgde, op het profijtbeginsel geba¬
thorities, will become available. It must seerde beleidslijn', is absoluut verwerpe¬
also be established that the child will be lijk. Het gezinsonderzoek dat de overheid
able to migrate and to join the prospective niet alleen voorschrijft, maar ook geheel
adoptive parents and may obtain their aan zich heeft getrokken, valt geheel on¬
der verantwoordelijkheid van die over¬
nationality.'
heid en zal ook door dezelfde overheid
bekostigd moeten worden.
Beginseltoestemming
INTERLANDELIJKE

Hoe worden nu de rechten van de betref¬
fende buitenlandse kinderen in Neder¬
land beschermd?
In de eerste plaats is opneming uitsluitend
toegestaan, indien de minister op grond
van een gezinsonderzoek door een van de
raden voor de kinderbescherming hiertoe

Voorlichting en gezinsonderzoek
Hoe, door wie en welke voorlichting om¬
trent de opneming en adoptie van buiten¬
landse pleegkinderen gegeven zal worden
is nog allerminst duidelijk, alleen dat deze
voorlichting onder toezicht van Onze Mi-
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nister zal worden verstrekt. Nadere rege¬
lingen kunnen bij AMvB gesteld worden.
Goede zakelijke en op ervaring berus¬
tende voorlichting kan van groot belang
zijn om de aspirant-pleegouders inzicht te
geven in wat hen te wachten kan staan en
kan hen meer bewust maken van hun
eigen mogelijkheden. Dat kan leiden tot
een eerste zelfselectie. Om mensen echter
te verplichten zich te laten voorlichten is
een vreemde eis en blijkt ook niet uit de
wettekst. Het schijnt echter wel de bedoe¬
ling van de regering te zijn om door de
voorlichting verplicht te stellen de gezins¬
onderzoeken te kunnen bekorten. Wat
men in een algehele bezuinigingsdrift al
niet weet te verzinnen. Alsof algemene
voorlichting, die geheel vrijblijvend is en
waar sommige mensen alleen horen wat
zij willen horen en niet wat zij niet willen
horen al is het nu juist voor hen bestemd,
te vergelijken valt met een individueel ge¬
zinsonderzoek. In dit gezinsonderzoek
gaat het er met name om met de mensen
persoonlijk na te gaan wat hün motieven
zijn geweest om een verzoek in te dienen
om een buitenlands pleegkind op te ne¬
men. In de praktijk blijkt dat deze regel¬
rechte confrontatie er bij een redelijk
aantal echtparen (25 a 35%) toe leidt, dat
zij zelf inzien dat zij hun verzoek beter in
kunnen trekken.
Afwijzing en herziening
Slechts in een zeer klein aantal gevallen
worden de verzoeken op grond van een
gezinsonderzoek door de minister afge¬
wezen.
Een afwijzende beslissing zal ook moeten
volgen, indien een der aspirant-pleeg¬
ouders op het tijdstip van de indiening
van het verzoek de leeftijd van tweeën¬
veertig jaren heeft bereikt of indien te
verwachten is dat op het tijdstip waarop
een buitenlands pleegkind zou kunnen
worden opgenomen, het verschil in leef¬
tijd tussen één der aspirant-pleegouders
en het buitenlands pleegkind meer dan
veertig jaren bedraagt. In beide gevallen
wordt er aan toegevoegd, 'tenzij bijzon¬
dere omstandigheden inwilliging van het
verzoek naar het oordeel van de minister
wenselijk maken.' Los van de kort gele¬
den willekeurig gekozen leeftijd van
tweeënveertig (deze wijziging van 40 naar
42 is per 1 september 1987 ingegaan),
blijft het moeilijk acceptabel dat er thans
in een wet een absoluut en een relatief
leeftijdscriterium wordt opgenomen voor
opname van buitenlandse pleegkinderen,
dat afwijkt van het al meer dan dertig ja¬
ren in de wet staande criterium voor
adoptie in het algemeen, nl. een maxi¬
mum leeftijdsverschil van vijftig jaren,
art. 228-lc BW I. Of de bescherming van
de rechten van de op te nemen kinderen
een verlaging van dit reeds wettelijk vast¬
gelegde criterium rechtvaardigt blijft een
vraag, al stelden zowel de werkgroep
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Boeke in haar rapport van 1978 als het
College van Advies voor de Kinderbe¬
scherming dat naast de toen reeds gelden¬
de eis dat het leeftijdsverschil tussen
pleegouders en pleegkind niet meer dan
veertig jaar mag zijn, een absolute leef¬
tijdsgrens van veertig jaar voor de pleeg¬
ouders in het belang van de ontwikkeling
van het kind is. Indien deze stelling alge¬
meen aanvaard zou worden, zou een alge¬
hele verlaging van het leeftijdscriterium
voor adoptie overwogen dienen te wor¬
den.
Terwijl de minister thans voordat hij tot
een afwijzing beslist altijd advies moet
vragen aan de Adviescommissie Buiten¬
landse Pleegkinderen, stelt het ontwerp
voor dat van elke afwijzing de aspirantpleegouders zelf herziening kunnen vra¬
gen, een gebruikelijke en aanvaardbare
procedure. Voorts zal de minister dan
niet meer advies moeten vragen aan ge¬
noemde commissie, maar aan het College
van Advies voor de Kinderbescherming,
een college dat voor een geheel andere
taak in het leven is geroepen. Het enige
argument, dat voor deze wijziging wordt
gegeven is dat gezien de beperkte taak¬
omschrijving van de Adviescommissie
Buitenlandse Pleegkinderen haar verhef¬
fing tot een wettelijk orgaan, niettegen¬
staande haar belangrijke verdiensten,
toch minder aangewezen is. Een zwakke
en weinig geloofwaardige redenering;
ook hier zal het wel gaan om bezuiniging
en om beperkte financiële middelen.
Voorlopige toevertrouwing
Indien nu de aspirant-pleegouders een
kind opgenomen hebben zonder dat zij in
het bezit waren van een beginseltoestem¬
ming, öf omdat zij daar nooit om verzocht
hadden, bijvoorbeeld omdat zij daar niet
voor in aanmerking zouden kunnen ko¬
men vanwege hun leeftijd, öf omdat de
hele procedure te lang duurt öf omdat hun
verzoek is afgewezen, kan de officier van
Justitie volgens het ontwerp, evenals vol¬
gens het in januari 1982 bij de Raad van
State aanhangig gemaakte ontwerp voor
een partiële wettelijke voorziening, de
minderjarige voorlopig aan de raad voor
de kinderbescherming toevertrouwen.
Hij kan dit dus doen bij het ontbreken van
een beginseltoestemming, tenzij dit niet
verenigbaar is met het belang van het
kind.
In de MvT wordt hier nog eens aan toege¬
voegd, 'dat het niet uitgesloten is dat een
voortgezet verblijf van de minderjarige
bij degenen die hem hebben opgenomen,
wordt toegestaan omdat dit in het belang
van het kind is.' Gezegd wordt hiermee
dus, dat op grond van het niet in bezit zijn

van een beginseltoestemming een opge¬
nomen kind aan de raad voor de kinder¬
bescherming toevertrouwd kan worden
en verwijderd uit het gezin, tenzij het be¬
lang van het kind zich daartegen verzet.
Nog verder gaat de MvT met de opmer¬
king: 'Evenmin is het uitgesloten dat
wordt onderzocht of er voor de minderja¬
rige een passende opvang in het land van
herkomst kan worden gevonden. Im¬
mers, indien een minderjarige in strijd
met artikel 2 lid 1 (d.w.z. zonder beginsel¬
toestemming) is opgenomen, zal niet
steeds vaststaan dat iedere vorm van hulp
aan het kind in het land van zijn herkomst
ontbreekt.' Deze opmerking is in het ge¬
heel niet passend. Er is nl. weinig of hele¬
maal geen verband tussen het niet hebben
van een beginseltoestemming en het niet
vaststaan, dat iedere vorm van hulp aan
het kind in het land van herkomst ont¬
breekt. Hiervoor zijn nu juist de andere
bescheiden: de afstandverklaring en de
bereidverklaring van de bevoegde autori¬
teiten in het land van herkomst noodzake¬
lijk, maar niet een Nederlandse beginsel¬
toestemming.
Ten slotte is niet voorzien in een rechts¬
middel, waar ook de Raad van State om
gevraagd had. Een rechtsmiddel is niet
nodig geacht, omdat de voorlopige toe¬
vertrouwing van beperkte duur zal zijn.
De regeling is nl. ontleend aan die van
art. 241 BW I en houdt in, dat de raad
voor de kinderbescherming zich binnen
zes weken tot de rechter dient te wenden
ten einde een voorziening in het gezag
over de minderjarige te verkrijgen, aldus
de redenering.
Het is hierbij zeer discutabel of er voor
het geval een kind is opgenomen door
ouders die geen beginseltoestemming
hebben voor deze opneming een speciale
mogelijkheid moet komen om een kin¬
derbeschermingsmaatregel te kunnen
toepassen. Kinderbeschermingsmaatre¬
gelen zijn er om de rechten van kinderen
te beschermen als daar een duidelijke re¬
den voor is, maar niet om ouders aan een
sanctie te onderwerpen - al noemt men
het niet zo — tenzij het belang van het
kind zich daartegen verzet. Er is dan ook
geen reden om na binnenkomst van een
kind in Nederland niet gewoon Neder¬
lands recht toe te passen, d.w.z. art. 241
BW I lid 1: 'Indien de raad voor de kin¬
derbescherming blijkt, dat een minderja¬
rige niet onder het wettelijk vereiste ge¬
zag staat, of dat dit gezag niet over hem
wordt uitgeoefend, verzoekt hij de rech¬
ter in de gezagsuitoefening over deze min¬
derjarige te voorzien.' En lid 2: 'Indien dit
ter voorkoming van de zedelijke of licha¬
melijke ondergang van zulk een minder¬
jarige dringend en onverwijld noodzake¬
lijk is, kan de officier van Justitie hem
voorlopig aan de raad voor de kinderbe¬
scherming toevertrouwen; deze laatste
wendt zich in dit geval binnen zes weken
tot de rechter, ten einde een voorziening
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in het gezag over deze minderjarige te
verkrijgen.'
Bovendien is het hoogst ongelukkig om
tegen deze voorgestelde voorlopige toe¬
vertrouwing, die toch zeker als een zware
sanctie ervaren zal worden, geen hoger
beroep mogelijk te maken, mede omdat
de bedoelde beperkte duur niet altijd erg
kort zal zijn. Het voorschrift dat de raad
zich binnen zes weken tot de rechter moet
wenden behelst al geen korte tijd van één
of hooguit twee weken en daarbij zegt het
nog niets over een periode waarbinnen de
rechter in de voogdij moet voorzien, dus
over de duur van de voorlopige toever¬
trouwing. Dit is overigens een bezwaar
dat allang geldt tegen het uitsluiten van de
mogelijkheid van hoger beroep tegen een
voorlopige toevertrouwing en niet alleen
tegen dit voorstel. Nog verder gaat het
voorstel, waar het niet hebben van een
beginseltoestemming zelfs als een nieuwe
ontzettingsgrond opgenomen wordt in
het BW. Dit zou noodzakelijk zijn voor
die gevallen, waarin bijvoorbeeld als ge¬
volg van een buitenlands vonnis de voog¬
dij moet worden geacht reeds te bestaan.
Ook hier is geen reden voor een nieuwe
grond, maar dienen de reeds in de wet
vastgelegde ontzettingsgronden er toe om
in te kunnen grijpen als de bescherming
van de rechten van het betreffende kind
dat uitdrukkelijk vereist.
De procedure zou als volgt kunnen verlo¬
pen. De pleegouders dienen sowieso in¬
gevolge: artikel 5 lid 1 van de Pleegkinde¬
renwet, artikel 3 van het Besluit Bevol¬
kingsboekhouding en artikel 11 van de
Vreemdelingenwet juncto artikel 66 van
het Vreemdelingenbesluit, de opneming
van het buitenlandse pleegkind te melden
bij de lokale autoriteiten van hun woon¬
plaats. Ingevolge artikel 6 lid 1 van de
Pleegkinderenwet zal de betreffende ge¬
meente vervolgens de raad voor de kin¬
derbescherming aangaande de opneming
dienen te berichten. Indien aan alle ver¬
eisten voldaan is, zal de raad voor de kin¬
derbescherming dit aan de kantonrechter
melden, waarna direct in de voogdij voor¬
zien kan worden. Ontbreekt de beginsel¬
toestemming echter dan wel is op enige
andere wijze niet of niet in voldoende ma¬
te voldaan aan de wettelijke bepalingen,
dan zal de voogdij niet automatisch uitge¬
sproken mogen worden, doch zal de kan¬
tonrechter alsnog een advies aan de raad
voor de kinderbescherming moeten vra¬
gen over de voorziening in het gezag als¬
mede over het al dan niet voortzetten van
het verblijf van het pleegkind bij het be¬
treffende echtpaar.
Hiertoe zal de raad voor de kinderbe¬
scherming een onderzoek in moeten stel¬
len. Indien dan tijdens het onderzoek
blijkt, dat dit ter voorkoming van de zede¬
lijke of lichamelijke ondergang van de be¬
treffende minderjarige onverwijld nood¬
zakelijk is, is er dus reden om het kind
krachtens art. 241 BW I aan de raad toe te
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vertrouwen, maar anders niet. In principe
zal er zo gauw mogelijk in de voogdij
voorzien moeten worden, daar er een gezagsregeling nodig is ter bescherming van
de rechten van het kind.
Sancties
In het wetsontwerp (art. 22) wordt uitslui¬
tend het uit winstbejag handelen in strijd
met een aantal bepalingen gekwalificeerd
als misdrijf. Indien er geen sprake is van
winstbejag, betreft het handelen in strijd
met het bij of krachtens het wetsontwerp
gestelde een overtreding (art. 23).
Zoals reeds eerder werd opgemerkt,
heeft het wetsontwerp onder andere tot
doel te voorzien in verschillende vormen
van toezicht en controle. Welnu, wil men
met opsporing belaste ambtenaren adekwaat kunnen laten optreden dan zal men
hen door wetgeving de daarvoor benodig¬
de handvatten dienen aan te reiken. Het
thans aan de Tweede Kamer gezonden
wetsontwerp geeft deze handvatten zeker
niet!
Als de regering - zoals zij in de memorie
van toelichting stelt — streeft naar een re¬
geling waarin internationaal aanvaardba¬
re maatstaven zijn neergelegd, maatsta¬
ven zoals die ook zijn opgenomen in de
genoemde internationale aanbevelingen
en wettelijke bepalingen, dient zij de
schending van deze maatstaven zeker niet
af te doen als overtreding alleen maar in
verband met de omstandigheid dat winst¬
bejag ontbreekt.
Wil men de voorgestelde regelingen een
rechtsbeschermende, preventieve en re¬
pressieve waarde toe bedelen, dan zal ook
het handelen in strijd met de regeling per
definitie dienen te worden gekwalificeerd
als een misdrijf.
Daarnaast dienen - wil men in voorko¬
mende gevallen effectief kunnen optre¬
den tegen malafide praktijken - de straf¬
bepalingen die betrekking hebben op de
activiteiten van de bemiddelaar (art. II
en 16 lid I t.m. 4) te worden gebracht on¬
der de werking van artikel 67 van het Wet¬
boek van Strafvordering. Dit heeft tot ge¬
volg dat in het kader van een strafrechte¬
lijk onderzoek zonodig dwangmiddelen
(aanhouding buiten heterdaad, inverze¬
keringstelling e.d.) kunnen worden toe¬
gepast.
Over het door de minister intrekken van
een vergunning (art. 14) nog het volgen¬
de. Het wetsontwerp geeft de minister de
mogelijkheid om de verleende vergun¬
ning in te trekken indien de bemiddelaar
de voorgestelde regelingen niet heeft na¬
geleefd. Alleen al uit oogpunt van pre¬
ventie is het echter wenselijk dit intrek¬
ken - bij niet naleving van de regelingen

Voor diegenen die zoals de auteurs van
dit artikel nauw betrokken zijn geweest
bij de voorbereiding van het herhaalde¬
lijk geciteerde rapport van de Raad voor
het Jeugdbeleid: Kinderen door de ach¬
terdeur; Problematische aspekten bij in¬
terlandelijke adoptie van I98I, is het aar¬
dig om in de aanvang van de MvT te le¬
zen, dat met de daarin opgenomen aanbe¬
velingen voor zover mogelijk in het wets¬
ontwerp rekening is gehouden. Jammer
echter om na lezing te moeten constate¬
ren, dat het kennelijk vrijwel nergens mo¬
gelijk was...
Terugkomend op de in de aanvang gestel¬
de vraag of met de voorgestelde regelin¬
gen de rechten van de betreffende kinde¬
ren beter beschermd worden dan voor¬
heen of dat niet veel meer dan de huidige
praktijken gelegitimeerd worden moeten
we wel uitkomen op het laatste.
De voorgestelde regelingen voldoen niet
eens in alle opzichten aan de mondiaal ge¬
accepteerde minimale voorwaarden en
procedurele vereisten, zoals die zijn vast¬
gelegd in de onlangs aanvaarde verklaring
van de Verenigde Naties. Ondanks be¬
paalde frasen in de MvT worden er onvol¬
doende waarborgen gegeven ter bescher¬
ming van de rechten van de betreffende
kinderen, met name doordat er geen in¬
houdelijke eisen aan de vergunninghou¬
ders worden gesteld, waarnaar tijdens de
UCV in I98I al gevraagd is. Anderzijds
worden voorwaarden gesteld die in het
geheel niet ter bescherming van deze
rechten dienen. Veel is er vervolgens nog
niet geregeld, maar overgelaten aan even¬
tuele algemene maatregelen van bestuur.
De enige winst is, dat de regering bij aper¬
te schandalen veroorzaakt door vergun¬
ninghouders, zoals die zich in het verle¬
den hebben voorgedaan, kan optreden
door hen de vergunning te ontnemen. In¬
dien deze organisaties dan toch doorgaan
met hun praktijken, waarmee ze in som¬
mige gevallen fundamenteel de rechten
van kinderen zullen schenden, begaan zij
een overtreding, waarvoor slechts een be¬
trekkelijk geringe geldboete opgelegd zal
kunnen worden.
De winst van dit wetsvoorstel is dus gering
en de nadelige effecten misschien groot,
daar twijfelachtige bemiddelaars waar¬
schijnlijk door de overheid gelegitimeerd
zullen gaan worden wat zowel in ons land
als in de landen van herkomst een scheef
beeld zal kunnen geven.
Het voor ons liggende wetsontwerp biedt
onvoldoende wettelijke regelingen om de
rechten van de op te nemen kinderen op
zo verantwoord mogelijke wijze te be¬
schermen en is daarom, zoals het nu is
overgelegd, onaanvaardbaar.

