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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden
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Vragen van het lid Langkamp (SP)
aan de minister van Justitie over
adopties uit China. (Ingezonden
30 november 2009)
1
Heeft u kennisgenomen van het
bericht «Adopties uit China deels
onnodig»?1 Wat is uw reactie op de
conclusie van de auteur van het boek
over het Chinese bevolkingsbeleid en
interlandelijke adopties dat adopties
van niet-gehandicapte Chinese
kinderen door buitenlandse ouders
niet meer nodig zijn?
2
Is het waar dat er in China
tegenwoordig genoeg ouderparen
zijn die de niet-gehandicapte kinderen
willen adopteren, zodat het in strijd
met het subsidiariteitsbeginsel, zoals
neergelegd in het Haags
Adoptieverdrag, zou zijn om deze
kinderen ter adoptie aan te bieden
aan buitenlandse adoptieouders?
3
Deelt u de mening dat het risico dat
de niet-gehandicapte kinderen op
illegale wijze in tehuizen terecht
komen te groot is?
4
Bent u bereid een moratorium in te
stellen op adopties van
niet-gehandicapte kinderen uit China?
5
Wat is de stand van zaken in het door
u toegezegde onderzoek naar de
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adoptiepraktijk in China?2 Wanneer
kan de Kamer hierover informatie
verwachten?
1
2

Trouw, 26 november 2009.
Kamerstuk 31 265, nr. 28.

Antwoord
Antwoord van minister Hirsch Ballin
(Justitie) (ontvangen 7 januari 2010)
Zie ook Aanhangsel Handelingen,
vergaderjaar 2009–2010, nr. 1030
1
Ja.
De conclusies van de auteur komen
overeen met andere signalen die ik
heb ontvangen. Ik zal ze betrekken bij
mijn beleidsvorming ten aanzien van
adopties uit China.
2
In mijn brief van 10 september 2008
heb ik verslag gedaan van de
bevindingen over adopties uit China
aan de hand van een bezoek van een
delegatie van mijn ministerie aan dit
land. Daarin heb ik reeds aangegeven
dat het aantal nationale adopties
sterk is toegenomen. Het aantal
kinderen dat voor interlandelijke
adoptie wordt aangeboden lijkt sterk
afgenomen doordat er meer kinderen
nationaal worden geadopteerd als
gevolg van versoepeling van de
regels en er ook in toenemende mate
kinderen in pleeggezinnen kunnen
worden geplaatst.
Alleen het aantal te vondeling
gelegde «special needs» kinderen dat

voor adoptie beschikbaar komt, is
nog altijd hoog. Het China Centre of
Adoption Affairs (CCAA) geeft
prioriteit aan het interlandelijk
plaatsen van deze kinderen in
adoptiegezinnen. De verwachting is
dan ook dat het aanbod van gezonde
kinderen uit China verder zal
afnemen. Naarmate de welvaart
toeneemt zal dat mogelijk ook gaan
gelden voor «special needs»
kinderen. Voorlopig bestaat voor deze
groep echter nog een grote behoefte
aan interlandelijke adoptie.
Tijdens het bezoek van een delegatie
van CCAA aan Nederland in oktober
van dit jaar is dit door de CCAA
bevestigd en is aangegeven dat de
noodzaak van aanvragen van
Nederlandse ouders voor gezonde
kinderen afneemt omdat er minder
gezonde kinderen beschikbaar zijn
voor internationale adoptie. De
wachttijden voor gezonde kinderen
zijn inmiddels dan ook sterk
toegenomen. Als reden werd
nogmaals aangegeven dat minder
kinderen te vondeling lijken te
worden gelegd en een grotere groep
kinderen lokaal wordt geadopteerd.
De hiervoor genoemde ontwikkeling
heeft ertoe geleid dat de Vereniging
Wereldkinderen en Stichting Meiling
recent hebben besloten geen nieuwe
aanvragen voor de adoptie van
gezonde kinderen uit China meer in
behandeling te nemen.
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Het vorenstaande houdt overigens
niet automatisch in dat voor alle
gezonde kinderen thans een gezin in
eigen land kan worden gevonden en
dat het derhalve in strijd zou zijn met
het subsidiariteitsbeginsel om deze
kinderen ter adoptie aan te bieden
aan buitenlandse adoptieouders.
Er kunnen zich namelijk
omstandigheden voordoen waardoor
het in het belang van een kind kan
zijn dat het interlandelijk geadopteerd
wordt.
3 t/m 5
Zoals aangekondigd in het overleg
met uw Kamer op 6 oktober jl. zal een
hoge ambtelijke delegatie van mijn
ministerie China bezoeken om onder
meer te overleggen met CCAA over
de adoptiesituatie in dat land. Daarbij
zullen onder meer de vragen zoals
thans door het lid Langkamp gesteld,
onderwerp van gesprek zijn. Vanwege
de benoeming van een nieuwe
Directeur-Generaal bij CCAA zal dit
bezoek echter naar verwachting niet
eerder dan in het voorjaar van 2010
plaats kunnen hebben. Zoals
toegezegd tijdens het overleg zal ik
uw Kamer over de uitkomst van het
bezoek informeren.
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