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Ons kenmerk

Geachte heer/mevrouw,
In deze brief wil ik u op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken met
betrekking tot het adopteren van een kind uit de Verenigde Staten (VS). De brief
is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Kind en Toekomst,
Nederlandse Adoptie Stichting (NAS), Adoptiestichting A New Way, het COC
Nederland en de Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie (BZA).
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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Ik zal puntsgewijs toelichting geven op de volgende onderwerpen:
1. Wie komt er in aanmerking voor interlandelijke adoptie uit de VS
2. Nieuwe voorwaarden/beleidswijzigingen specifiek voor adoptie uit de
VS
3. Deelbemiddeling/Volledige bemiddeling;
4. Welke samenwerkingsovereenkomsten zijn er gesloten tussen de
Nederlandse vergunninghouders en de Amerikaanse Adoption Service
Providers;
5. De kosten die gemoeid zijn bij adopteren vanuit de VS;
1. Wie komt er in aanmerking voor interlandelijke adoijtie vanuit de VS
Zowel paren van gelijk geslacht als paren van verschillend geslacht kunnen vanuit
de VS adopteren. Echter, er zijn enkele Staten in de VS die adopties door paren
van gelijk geslacht niet toestaan. Daarnaast is het mogelijk om als alleenstaande
man of vrouw te adopteren vanuit de VS. De Nederlandse wet— en regelgeving
schrijft voor dat het verschil in leeftijd tussen het op te nemen kind en de oudste
aspirant-adoptiefouder, of de aanvrager, niet meer dan 40 jaar mag zijn. Op dit
leeftijdsverschil kan een uitzondering worden gemaakt wanneer er sprake is van
bijzondere omstandigheden. Informatie hierover kunt u terugvinden in de
Richtlijnen Opneming Buitenlandse Kinderen ter Adoptie 2000 (Robka). De Robka
is te raadplegen op www.ado~tie.nl.
Ik wil u er op wijzen dat de procedure voor het adopteren van een kind uit de VS
na de ontvangst van de beginseltoestemming gemiddeld 2,5 jaar duurt. Vanuit de
VS worden voornamelijk pasgeboren baby’s geadopteerd. Om deze redenen is de
kans op het adopteren van een kind uit de VS kleiner wanneer de adoptant(en)
een procedure start(en) op de leeftijd van 37,5 jaar of ouder. De Nederlandse
vergunninghouders kunnen overigens aan de leeftijd(en) van de adoptant(en)
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eveneens voorwaarden verbinden. Ik adviseer u hierover informatie bij de
vergunninghouders te vragen.
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2. Nieuwe voorwaarden/beleidswijzigingen sDecifiek voor adoi~tie uit de VS

Zaken

Pre—birth contact

Datum

Zowel het Haags Adoptieverdrag als de Wet opneming buitenlandse kinderen ter
adoptie (Wobka) bepalen dat er voor de geboorte van een kind geen contact mag
zijn tussen de ouders/verzorgers van het kind en de aspirant-adoptiefouders,
tenzij aan de daaraan door de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst
gestelde voorwaarden wordt voldaan. De VS staan toe dat er al voor de geboorte
van een kind contact is tussen de biologische ouders en de aspirant
adoptiefouders. Echter, dit contact dient wel door zowel de Nederlandse
vergunninghouder en de Amerikaanse adoption service provider onder supervisie
plaats te vinden. Hierover kunt u nadere afspraken maken met de Nederlandse
vergunninghouder.
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RevocatieDeriode

Nederland sluit bij interlandelijke adopties vanuit de VS aan bij de
revocatieperiode die geldt in de Staat waaruit het adoptiekind afkomstig is. Dit is
door de toenmalige Minister van Justitie toegezegd in het Algemeen Overleg van
juni 2009 in de Tweede Kamer. Dat betekent dat er niet in alle gevallen een
strikte eis van 60 dagen zal gelden, zoals in Nederland als uitgangspunt wordt
genomen. Vanwege de ingrijpende fysieke en emotionele gevolgen van een
bevalling dient een moeder binnen een redelijke termijn echter in de gelegenheid
te worden gesteld om op haar besluit tot afstand doen van haar baby terug te
kunnen komen. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om professionele counseling te
ontvangen. De Nederlandse Centrale autoriteit kan in geval van een kortere
revocatieperiode instemmen met de eerdere overkomst van een kind naar
Nederland dan de eerder genoemde 60 dagen. Voorwaarde is echter wel dat kan
worden aangetoond dat adequate counseling is geboden aan de afstandsouders.
Subsidiariteitsbecijnsel

Bij interlandelijke adoptie dient aangetoond te worden waarom een kind niet in
het land van herkomst zelf geplaatst kan worden. Tot voor kort diende het
Amerikaanse contact dit bij deelbemiddelingsverzoeken aan te tonen door drie
verklaringen van Amerikaanse adoptiebureaus over te leggen, waarin vermeld
staat dat zij geen Amerikaanse gezinnen beschikbaar hebben voor de opneming
van dat specifieke kind. Conform Amerikaans gebruik, dat is opgenomen in de
Amerikaanse regelgeving (zowel in federale wetgeving als in de wetgeving van de
diverse Staten) heeft (hebben) de biologische ouder(s) echter het recht zich uit te
spreken over wie het kind kunnen adopteren. Aangezien de biologische ouders
door middel van counseling worden begeleid in het doen van afstand van hun kind
en in het maken van een keuze voor aspirant-adoptiefouders, wordt aldus volgens
het Amerikaanse recht op passende wijze omgegaan met het
subsidiariteitsbeginsel. De Nederlandse Centrale autoriteit heeft met deze
procedure ingestemd. Dat betekent dan ook dat in de deelbemiddelingsverzoeken
de eerder genoemde verklaringen niet meer overgelegd hoeven te worden. Voor
de verdragsadopties gold de verplichting om drie verklaringen af te geven al niet
meer.
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3. VS véôr en na de toetreding HAV

Zaken

Aspirant-adoptiefouders met een BKA nummer van véér 1 april 2008 die
nog geen deelbemiddelingsprocedure hebben opgestart
Als u vé6r 1 april 2008 uw verzoek heeft ingediend om toestemming te verkrijgen
voor de opneming ter adoptie van een buitenlands kind, heeft u nog de
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mogelijkheid om een deelbemiddelingsprocedure op te starten met als doel een
kind uit de VS te adopteren. U kunt hierbij een Amerikaanse Adoption Service
Provider (1 van de 21 Amerikaanse geaccrediteerde bureaus voor outgoing cases)
selecteren. Dit bureau zal schriftelijk moeten aangeven dat het in beginsel voor u
wil bemiddelen. Vervolgens kunt u het gewenste contact aan een Nederlandse
vergunninghouder voorleggen met uw wens voor een deelbemiddelingsprocedure.
De vergunninghouder zal vervolgens de Centrale autoriteit van het ministerie van
Veiligheid en Justitie adviseren over dit contact. Indien de Centrale autoriteit
besluit dat u van dit contact gebruik mag maken zal zij daar voorwaarden aan
verbinden. Indien u van deze procedure gebruik wenst te maken, zult u hier
nader over worden geïnformeerd door de vergunninghouder of de Centrale
autoriteit.
Een lijst met geaccrediteerde Amerikaanse Adoption Service Providers kunt u
vinden op www.adoption.state.gov
Aspirant-adoptiefouders met een BKA nummer van nâ 1 april 2008 die
een kind vanuit de VS willen adopteren.

Indien er al een contract is afgesloten tussen de Amerikaanse service provider
van uw keuze en een Nederlandse vergunninghouder, dan hebben beiden al
afspraken gemaakt over de wijze waarop aspirant-adoptiefouders hun interesse
kenbaar kunnen maken. De Nederlandse vergunninghouder kan u daarover nader
informeren.
Indien er nog geen contract is tussen de Amerikaanse service provider en een
Nederlandse vergunninghouder, geldt het volgende.
U kunt een Amerikaanse Adoption Service Provider (1 van de 21 geaccrediteerde
bureaus voor outgoing cases) selecteren. Dit bureau zal schriftelijk moeten
aangeven dat het in beginsel voor u wil bemiddelen. Vervolgens kunt u aan een
van de drie Nederlandse vergunninghouders (Stichting Kind en Toekomst, de NAS
en A New Way) uw gewenste Amerikaanse bureau voorleggen.
De vergunninghouder zal dan bezien of een samenwerking (middels een contract)
tot stand kan komen met de Amerikaanse service provider. De bemiddeling zal
vervolgens grotendeels tussen het Amerikaanse bureau en de Nederlandse
vergunninghouder verlopen. Er zullen met u ook afspraken worden gemaakt of,
en indien mogelijk, hoe u contact kunt onderhouden met het bureau in de VS, en
over uw rol in de adoptieprocedure.
De situatie tot 1 november 2011

De Nederlandse Centrale autoriteit heeft tijdelijk een bemiddelingsrol op zich
genomen, in die situaties dat er geen samenwerking tot stand is gekomen tussen
uw gewenste Amerikaanse adoptiebureau en een van drie Nederlandse
vergunninghouders. De gegevens van het Amerikaanse bureau kunnen dan
voorgelegd worden aan de Nederlandse Centrale autoriteit. Voorwaarde is wel dat
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de vergunninghouder schriftelijk en gemotiveerd aangeeft waarom er geen
samenwerking tot stand is gekomen met het Amerikaanse bureau. Als het
Amerikaanse bureau door aspirant-adoptiefouders aan de Centrale autoriteit
wordt voorgelegd, is dat geen garantie voor bemiddeling. Immers, de Centrale
autoriteit zal, evenals de vergunninghouder, voorwaarden stellen aan een
bemiddeling vanuit de VS. Zoals ik aan het begin van deze alinea al aangaf, zal de
Centrale autoriteit deze tijdelijke rol vervullen tot 1 november 2011.
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Er zijn inmiddels drie vergunninghouders die met zeven Amerikaanse service
providers samenwerken en voor u kunnen bemiddelen bij de opneming ter
adoptie van een kind uit de VS. Daarom zal de Centrale autoriteit stoppen met het
zelf uitvoeren van bemiddelingswerkzaamheden voor contacten die geen
samenwerkingsovereenkomst hebben met een Nederlandse vergunninghouder.
Gelet op het systeem van de Wobka, waarbij gekozen is voor een stelsel met
vergunninghouders, is er in beginsel geen bemiddelende taak voor de Centrale
autoriteit weggelegd. U heeft namelijk voldoende mogelijkheden om u te richten
tot een van de Nederlandse vergunninghouders die een samenwerkingsverband
met enkele Amerikaanse bureaus hebben.
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Een lijst met geaccrediteerde Amerikaanse Adoption Service Providers kunt u
vinden op www.adoption.state.gov
4. Welke samenwerkingsovereenkomsten zijn er gesloten tussen de Nederlandse
vergunnincihouders en de Amerikaanse AdoDtion Service Providers
De Stichting Kind en Toekomst werkt momenteel samen met de volgende
Adoption Service Providers
Advocates for Children and Families.
Momenteel is het (beperkt) mogelijk om voor dit contact in te schrijven. Het
betreft hier bemiddeling die volledig via de Stichting Kind en Toekomst gaat.
Family Resource Centre
Het Family resource Centre accepteert aanvragen voor paren van gelijk geslacht.
Echter, Family Resource Centre heeft slechts beperkte mogelijkheden voor
dergelijke plaatsingen. De reden hiervoor is dat de biologische ouders vaker hun
voorkeur uitspreken voor paren van gemengd geslacht. Momenteel is er geen
mogelijkheid voor inschrijving voor dit contact.
VIDADOPT en Illien AdoDtions
Zowel bij Illien Adoptions International als bij VIDA komen vooral kinderen voor
adoptie in aanmerking uit het Amerikaanse fostercare (pleegzorg) systeem, waar
ze vaak maar tijdelijk opgevangen kunnen worden. Het gaat om oudere kinderen
vanaf ca. 4,5 jaar. Er komen met regelmaat siblings en triblings beschikbaar.
Alle vormen van aanstaand ouderschap worden geaccepteerd.
Voor deze beide contacten zijn er momenteel geen mogelijkheden om nieuwe
aanvragen in behandeling te nemen.
De Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) heeft momenteel een
samenwerkingsovereenkomst met de volgende Adoption Service Providers.
Full Circle Adoptions
Inschrijven voor dit contact is mogelijk. Procedures die nu lopen betreffen zowel
volledige bemiddeling als deelbemiddeling. Echter, Full Circle Adoptions heeft
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enige tijd geleden besloten niet meer te werken conform de
deelbemiddelingsprocedure. Mocht u een BKA nummer hebben van véôr 1 april
2008 en wel via Full Circie willen adopteren, kunt u hierover contact opnemen
met de NAS
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Premier AdoDtion Agency
Inschrijven voor dit contact is mogelijk. Samenwonenden, gehuwde heterostellen
en paren van gelijk geslacht komen voor dit contact in aanmerking. Het betreft
uitsluitend volledige bemiddeling.
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De Adoptiestichting A New Way werkt momenteel samen met de volgende

Adoption Service Provider
Michael S. Goidstein, Esg.
Sinds 22 augustus 2011 heeft Adoptiestichting A New Way een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Michael Goidstein. Dat betekent dat
als aspirant-adoptiefouders zich willen inschrijven voor dit contact zowel voor
deel—als volledige bemiddeling, zij contact kunnen opnemen met A New Way.
5. De kosten die gemoeid zijn bij het adoøteren vanuit de VS.
Interlandelijke adopties uit de VS zijn kostbaar. Zeker in vergelijking met
interlandelijke adopties uit andere landen. Van de Amerikaanse adoptieorganisatie
krijgt u een indicatief bedrag voor de adoptieprocedure in de VS. De ervaring die
is opgedaan met adopties uit de VS, leert dat de Adoption Service Providers hun
verwachte kosten in de regel lager inschatten dan de uiteindelijke kosten die voor
de adoptie betaald moeten worden. Adopties die qua kosten hoger uitvallen dan
verwacht, komen voor. De reden hiervoor kan liggen in bijvoorbeeld extra
medische kosten voor het kind die betaald moeten worden, zogenoemde living
expenses voor de biologische ouders (deze kosten dienen ook betaald te worden
indien de biologische ouders alsnog besluiten het kind zelf te gaan grootbrengen),
extra rechtszittingen etc. Als u het voornemen heeft om vanuit de VS te
adopteren, wordt u aangeraden om u vooral goed te laten informeren over de
kosten die te verwachten zijn. Als u zich inschrijft bij een Nederlandse
vergunninghouder voor een reguliere procedure (volledige bemiddeling) zal de
vergunninghouder u hier nader over kunnen informeren.
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De Staa -secretaris van Veiligheid en Justitie,
namens teze,
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