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Onderwerp stand van zaken versnelde toelating adoptiekinderen uit Haïti

Geachte heer W .,

Uw kenmerk
UAI'11/CF-haiti/mvVenJ/IWO
Kopie aan
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

In antwoord op uw brief van 17 januari 2011, waarin u verzoekt om nadere
informatie over de stand van zaken met betrekking tot de groep van Haïtiaanse
adoptiekinderen die in januari 2009 versneld is overgekomen naar Nederland, kan
ik u het volgende mededelen.
Algemeen
In totaal zijn er na de aardbeving 105 kinderen versneld voor adoptie naar
Nederland overgekomen. Alle kinderen zijn inmiddels gematched met
adoptiefouders en verblijven in vrijwel alle gevallen bij adoptiefouders. Hieronder
ga ik in op de stand van zaken met betrekking tot de adoptieprocedure van de
volgende drie te onderscheiden groepen kinderen.
1. Kinderen waarvan de adoptieprocedure nagenoeg was afgerond
De eerste groep betreft 53 kinderen ten aanzien van wie in Haïti de adoptie is
uitgesproken ten gunste van Nederlandse aspirant-adoptiefouders en die naar
Nederland zijn gekomen. Deze kinderen verbleven nog in Haïti in afwachting van
de juiste uit- en inreispapieren. Deze groep kinderen is direct geplaatst bij
adoptiefouders. Inmiddels hebben alle kinderen een reguliere verblijfsvergunning
gekregen voor verblijf ter adoptie.
Zoals eerder aan de Tweede Kamer is aangegeven geldt ten aanzien van deze
groep dat er sprake is van een “zwakke” adoptie. Aangezien in veel zaken de
originele documenten ontbraken, was de rechter in Nederland van mening dat het
gezag niet bij adoptiefouders lag. Middels een rechterlijke procedure heeft de
Raad voor de Kinderbescherming het gezag wel bij adoptiefouders laten beleggen.
Het is overigens aan de Nederlandse rechter om de “zwakke” adoptie te erkennen
en om te zetten in een “sterke” adoptie, waardoor de kinderen met Nederlandse
adoptiefouder(s) de Nederlandse nationaliteit verkrijgen.
Mij is bekend dat de rechter tot op heden pas in enkele gevallen deze “zwakke”
adoptie heeft omgezet in een sterke adoptie, mede omdat van deze groep
kinderen niet alle oorspronkelijke, originele documenten beschikbaar zijn.
Aangezien deze omzettingen privé-aangelegenheden betreffen, heb ik niet de
beschikking over informatie van al deze zaken en kan ik u geen exacte cijfers
verstrekken. Wel heb ik begrepen dat de rechter het wettelijke vereiste van een
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jaar verzorgingstermijn door de ouders van de kinderen in Nederland hanteert en
pas daarna de aanvraag voor een “sterke” adoptie weer zal behandelen.
Aangezien de kinderen eind januari 2010 naar Nederland kwamen, is deze termijn
nu net verstreken. Dit betekent dat in de komende maanden deze zaken weer
door de rechter worden opgepakt. Voor zover mogelijk ondersteun ik dit proces.
2. Kinderen waarbij een matching heeft plaatsgevonden
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Deze groep betreft 43 kinderen die reeds in Haïti waren gematch ed met
Nederlandse aspirant-adoptiefouders. Voor deze voorgenomen adopties hadden
zowel de Haïtiaanse autoriteiten als de Nederlandse Centrale autoriteit (Ca)
toestemming verleend. De adopties waren echter op het moment van de
aardbeving nog niet formeel bekrachtigd door een Haïtiaanse rechter. Ook deze
kinderen bevinden zich, voor zover bekend, bij hun aspirant-adoptiefouders.
Aanvanke lijk was over deze kinderen een voorlopige voogdij uitgesproken, die
berustte bij Stichting Nidos (de voogdij-instelling). In overleg met de betrokken
vergunninghouders, Nidos en de Raad voor de Kinderbescherming is middels een
rechtelijke procedure het gezag aan de aspirant-adoptiefouders opgedragen.
Voor een zorgvuldige afwikkeling van de procedure is inmiddels twee keer contact
gezocht met de Haïtiaanse Kinderbescherming, IBESR en de betreffende tehuizen,
met als doel te achterhalen of zich nog biologis che ouders hebben gemeld bij een
van de kindertehuizen, die terug zouden willen komen op hun besluit tot afstand
doen van hun kind. Door het ministerie van Buitenlandse Zaken ben ik onlangs
geïnformeerd dat bij de betrokken kindertehuizen in Haïti dergelijke verzoeken
van biologische ouders niet zijn ingediend.
Overigens meld ik u hierbij dat Haïti geen formele “bedenktijd” (revocatieperiode)
kent voor die ouders die afstand hebben gedaan van hun kind. Haïti kent alleen
een bezwaarmogelijkheid van 30 dagen na afstand van het kind in het geval de
andere ouder van het kind (of andere betrokken naasten) niet wenst in te
stemmen met de afstand. Juist gelet op het ontbreken van een formele
revocatieperiode hebben de vergunninghouders de betrokken tehuizen destijds
gevraagd om de afstandsouders goed te begeleiden en hen genoeg tijd te geven
voordat daadwerkelijk afstand werd gedaan van het kind. Doorgaans was deze
periode 60 dagen.
Aan deze groep kinderen is een verblijfsvergunning verleend op basis van de
discretionaire bevoegdheid van de minister voor Immigratie en Asiel, eveneens
met vrijstelling van het mvv-vereiste en het paspoortvereiste. Ook voor deze
groep kinderen geldt dat nog niet in alle gevallen de adoptieprocedure is
afgerond.

3. Kinderen waarvoor nog geen matching heeft plaatsgevonden
De laatste groep betreft 9 kinderen voor wie al duidelijk was dat zij vóór het
tijdstip van de aardbeving voor adoptie in Nederland in aanmerking zouden
komen en met Nederlandse aspirant-adoptiefouders gematched zouden g aan
worden. Ook deze groep stond aanvankelijk onder voorlopige voogdij van Nidos.
Deze kinderen zijn in eerste instantie door Nidos ondergebracht bij
crisisopvangpleeggezinnen. Dit zijn gezinnen die bereid zijn om tijdelijk kinderen
op te vangen. Inmiddels zijn ook deze kinderen gematched met en geplaatst bij
adoptiefouders. Deze adoptiefouders hebben inmiddels ook het gezag over deze
kinderen.
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Ook voor deze groep kinderen geldt dat er nog geen bericht is ontvangen vanuit
Haïti dat biologische ouders zich gemeld hebben bij het kindertehuis . Ook aan
deze kinderen is inmiddels een verblijfsvergunning verleend op basis van de
discretionaire bevoegdheid van de minister voor Immigratie en Asiel, met
vrijstelling van het mvv-vereiste en het paspoortvereiste. De resterende
procedure is verder gelijk als genoemd bij groep 2.
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd .
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Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

R.R. K.
Directeur Justitieel Jeugdbeleid
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