Veelgestelde vragen over adopties vanuit de Verenigde Staten
Is deelbemiddeling nog steeds mogelijk voor aspirant-adoptieouders met een BKA-nummer van
vóór 1 april 2008?
Ja, dit is nog steeds mogelijk, met in achtneming van de aangescherpte voorwaarden zoals die gesteld
zijn. De Stichting Kind en Toekomst zal het ministerie van Justitie van advies voorzien ten aanzien
van de zorgvuldigheid en zuiverheid van handelen van het contact. Op basis van dat advies zal het
ministerie een besluit nemen of het contact al dan niet gebruikt mag worden.
Is deelbemiddeling mogelijk voor aspirant-adoptieouders met een BKA-nummer van na 1 april
2008?
Nee, deelbemiddeling is niet mogelijk voor aspirant-adoptieouders met een BKA-nummer van na
1 april 2008. Aspirant-adoptieouders zijn dan aangewezen op volledige bemiddeling. De Stichting
Kind en Toekomst is nog steeds actief bezig om samenwerkingsverbanden aan te gaan met
Amerikaanse vergunninghouders. In oktober 2008 heeft de minister aan de Tweede Kamer laten weten
dat de verwachting is dat het een jaar in beslag kan nemen voordat duidelijk is welke
samenwerkingsverbanden er daadwerkelijk zijn, en of deze in de praktijk ook leiden tot adopties
vanuit de VS. Op dit moment heeft Stichting Kind en Toekomst een samenwerkingsverband
opgebouwd (onder het verdrag) met de Amerikaanse vergunninghouder Illien Adoptions. Voor meer
informatie hierover kunt u contact opnemen met de Stichting Kind en Toekomst.
Hoe is de motie Teeven ingevuld? (van belang voor aspirant-adoptieouders met een BKAnummer van na 1 april 2008)
Aspirant-adoptieouders mogen zelf een geaccrediteerd contact uit Amerika voordragen dat wil
bemiddelen voor een adoptie. Dit contact zal door de aspirant-adoptieouders moeten worden
voorgelegd aan de vergunninghouder, welke de bemiddeling verder overneemt. Hierbij moeten
documenten worden overgelegd waaruit blijkt dat de Amerikaanse vergunninghouder bereid is voor de
aspirant-adoptieouders te bemiddelen. De Stichting Kind en Toekomst zal dan zo snel als mogelijk,
nadat het gezinsrapport is ingediend bij de Stichting, een intake hebben met de aspirant-adoptieouders.
Vervolgens neemt de Stichting contact op met het gewenste contact om te bezien of er een verdere
samenwerking plaats kan vinden. Hierbij zal een contract opgesteld worden tussen de
vergunninghouder in de VS en de Stichting Kind en Toekomst. Daarnaast is er een
bemiddelingscontract tussen aspirant-adoptieouders en de Stichting Kind en Toekomst. In deze
contracten wordt onder andere opgenomen hoe de communicatie en de matching zullen verlopen. De
Stichting Kind en Toekomst zal hier een grote taak in vervullen. De focus bij deze manier van
adopteren zal liggen bij de adopties van de oudere kinderen die niet plaatsbaar blijken in de VS, of
jonge kinderen waarbij sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor zij niet plaatsbaar binnen
de VS blijken te zijn. De voorwaarden zoals gesteld bij de lopende deelbemiddelingprocedures zullen
ook bij deze adopties, waarbij sprake is van volledige bemiddeling, van kracht zijn. Als er geen
samenwerking voor meerdere bemiddelingen mogelijk blijkt, zal de bemiddeling niet plaatsvinden.
Welke aanvullende voorwaarden zijn gesteld met betrekking tot VS adopties die via
deelbemiddeling plaatsvinden?
De huidige voorwaarden zoals die gesteld worden aan de deelbemiddelingen vanuit de VS worden
strikter getoetst. Met name zal de toets zwaarder wegen of het kind daadwerkelijk niet in de VS
geplaatst kan worden. Dit moet blijken uit verklaringen van drie verschillende vergunninghouders in
de VS. Als aanvullende voorwaarde wordt gesteld dat er een goede uitleg over ‘het niet plaatsbaar zijn
in de VS’ gegeven moet worden. Ook zal beter gedocumenteerd moeten worden welke pogingen zijn
gedaan om het kind in de VS te plaatsen. Deze aanscherping is van kracht voor alle lopende
deelbemiddelingen.

Zullen de aanvullende voorwaarden leiden tot minder plaatsingen van baby’s vanuit de VS?
Omdat het erop lijkt dat baby’s zonder al teveel problemen in de VS geplaatst kunnen worden, is het
mogelijk dat de focus op de wat oudere kinderen komt te liggen. Jonge kinderen kunnen geadopteerd
worden, maar wel zal er duidelijk sprake moeten zijn van bijzondere omstandigheden waardoor de
kinderen niet binnen de VS geplaatst kunnen worden. Of dit leidt tot minder baby’s die vanuit de VS
geadopteerd kunnen worden, zal de praktijk moeten uitwijzen. Uw contact in Amerika zal meer zicht
hebben of dit leidt tot minder voorstellen.
Hoe strikt wordt de revocatieperiode (bedenktijd waarbinnen biologische ouders nog terug
kunnen komen op het besluit om afstand te doen) gehanteerd zoals vermeld in de
voorwaardenbrief aan het contact?
In beginsel zal een kind gedurende de revocatieperiode in de VS moeten verblijven. Immers, de
biologische ouders kunnen dan objectiever bezien of zij terug willen komen op hun beslissing. Dit
komt overeen met binnenlandse adoptie in Nederland waar het kind eerst in een neutraal gezin
geplaatst wordt totdat de revocatieperiode voorbij is. In geval van bijzondere omstandigheden,
bijvoorbeeld als het kind medische behandelingen moet ondergaan, zal per individueel dossier
beoordeeld worden of het kind eerder kan afreizen.
Is volledige bemiddeling mogelijk via een regulier contact in de VS waarmee Kind en Toekomst
samenwerking aan is gegaan?
Ja, de Stichting Kind en Toekomst heeft een samenwerkingsverband met Illien adopties. Dit contact
verzorgt met name adopties van oudere kinderen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden
waardoor een jonger kind niet binnen de VS geplaatst kan worden. Voor meer info kunt u terecht bij
de Stichting Kind en Toekomst.
Ik heb een kindje geadopteerd vanuit de VS. Kan ik nog een kind uit de VS in mijn gezin
opnemen dat jonger is dan mijn reeds opgenomen kind?
Hoewel het erop lijkt dat de jonge kinderen zonder al te veel moeite in de VS geplaatst kunnen worden
is een onderplaatsing – plaatsing van een kind dat jonger is dan de andere (adoptie) kinderen in het
gezin – mogelijk. In die gevallen zal er wel sprake moeten zijn van bijzondere omstandigheden en
duidelijk uit het dossier naar voren komen waarom het kind niet plaatsbaar is binnen de VS.
Ik heb een kind uit de VS geadopteerd. Omdat de focus meer op oudere kinderen komt te liggen,
kan ik dan ook een kind opnemen dat ouder is dan mijn reeds geplaatste kind?
In deze gevallen zal de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek naar uw geschiktheid om een
kind op te nemen dat ouder is dan uw reeds geplaatste kind. De Raad voor de Kinderbescherming zal
het ministerie van Justitie hierover adviseren. Op basis van dat advies zal een besluit genomen
worden.

