Landenoverzicht; eisen aan aspirant-adoptieouders per land
Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
BENIN (0)
Stichting Kind & Toekomst:
Momenteel is de wachtlijst
gesloten i.v.m. implementatie
Haags Verdrag

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Nee

 echtparen (m/v), minimaal 5
jaar getrouwd.
 er wordt voorrang gegeven
aan echtparen die nog geen
kind in het gezin hebben en
aan echtparen met één reeds
geadopteerd kind in het
gezin.
 alleenaanvragers (v)

 minimale leeftijd 35 jaar

 2 x reizen: eerst ca. 14
dagen voor kennismaking
en later voor de
rechtbankzitting en
verdere procedurele
handelingen, ca. 4 weken.
 2e rechtbankzitting in
Benin na 1 jaar voor
definitieve adoptie
uitspraak.

 leeftijd van de kinderen varieert
van 1,5 - 6 jaar.
 Franstalig
 soms SN kinderen

Juli 2018
Deze informatie is beschikbaar gesteld door de vergunninghouders en gebundeld door Stichting Adoptievoorzieningen. De landeninformatie verandert snel en vergunninghouders
kunnen aanvullende voorwaarden stellen. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Een aantal landen waar erg weinig kinderen vandaan komen is niet
opgenomen of slechts benoemd met een verwijzing naar de website van de vergunninghouder. Deze informatie wordt ca. drie keer per jaar herzien. Kijk voor de meest actuele stand
van zaken op de websites van de vergunninghouders. U vindt de adressen op www.adoptie.nl, onder adoptie > organisaties en links > vergunninghouders.

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
BOLIVIA (0)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Ja

 echtparen (m/v)
 max. 2 biologische kinderen
 geen alleenaanvraag
mogelijk

 minimaale 25 jaar en
maximaal 50 jaar

 verblijfsduur ca. 13
weken. En beide ouders
moeten reizen en de
gehele periode samen
aanwezig zijn.

 vondelingen, uithuisgeplaatste
kinderen, 6 mnd.-6 jaar
 in uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk
 steeds meer SN- en oudere
kinderen
 incidenteel meerlingen

Ja

 echtparen (m/v)
 alleenaanvraag binnen
huwelijk (m/v)
 samenwonenden (m/v)
 alleenaanvragers (v)

 verblijfsduur voor
kennismaking ca. 1
week. 3 - 5 maanden later
kind ophalen;
verblijfsduur ca 5 dagen.
 vereist dat tenminste één
van de aanvragers Duits
of Engels begrijpt en
spreekt.

 Kinderen bijna altijd met een
Roma achtergrond van 18 mnd –
6 jaar
 soms (operabele) handicap

Nederlandse Adoptie Stichting
(NAS)
Wachtlijst opening verwacht

BULGARIJE (17)
Stichting Kind & Toekomst:
Wachtlijst open

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
BURKINA FASO (2)
Vereniging Wereldkinderen:
Experimentele procedures zijn
opgestart. Wachtlijst open voor 3
nieuwe dossiers aao.

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Ja

 echtparen (m/v), minimaal 5
jaar getrouwd
 max. 1 kind aanwezig in het
gezin

 beide ouders tussen de
30 en 55 jaar oud.
Voorkeur voor ouders tot
38 jaar vanwege
Nederlandse wetgeving

 veel reiservaring buiten
Europa
 kennis Franse taal

 meeste kinderen tussen de 12 –
36 maanden oud
 prematuur, ondervoeding, laag
geboortegewicht,
ontwikkelingsachterstanden
 ruimere aanvragen op het gebied
van special needs genieten de
voorkeur (bijv. HIV, epilepsie,
etc.)

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
CHINA (14)
Stichting Meiling:
Wachtlijst open voor special
need/special- focus kinderen

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Ja

 echtparen (m/v), minimaal 2
jaar getrouwd , periode van
samenwonen voor het
huwelijk telt mee
 na scheiding minimaal 2 jaar
hertrouwd, na 2 scheidingen
min 5 jaar
 alleenaanvrager (v) mag een
kind uit het special need/
special focus programma
adopteren. Moet aan
dezelfde voorwaarden
voldoen als bij aanvraag
door een echtpaar. Er mogen
niet meer dan 2 kinderen in
het gezin zijn, waarvan de
jongste minimaal 3 jaar is.
Indien de alleenaanvraagster
een stabiele relatie heeft en
daarmee samenwoont, zijn
de extra eisen niet van
toepassing en gelden
dezelfde voorwaarden als bij
een aanvraag door een
echtpaar.

 Aanvragers zijn min 30
jaar
 Er zit max. 50 jaar
leeftijdsverschil tussen de
jongste ouder en het kind.
 Bij een alleenaanvrager is
dit verschil 45 jaar.

 beide ouders geestelijk en
lichamelijk gezond, en
geen fors overgewicht.
 vast dienstverband van
één ouder; inkomen min.
US$ 10.000 per gezinslid.
Totaal bezit min. US$
80.000, nettowaarde van de
bezittingen van een
alleenaanvraagster
moeten minimaal US$
100.000,- bedragen.
 ouders min. havo/
afgeronde mbo
 kennis Engelse taal
 geen geslachtsvoorkeur
 verblijfsduur ca. 15 dagen
 ouders moeten openstaan
voor combinatie van
special meeds

 vondelingen, vooral jongens
 overwegend kinderen tussen 12
en 72 maanden met een
combinatie van special needs.
Operabele aandoeningen die
therapie vereisen, neurologische
aandoeningen, genderdysforie,
zintuigelijke of orthopedische
beperkingen in combinatie met
ontwikkelingsachterstand.
 binnenlandse adoptie is
toegenomen in China en we zien
de wachttijd voor families flink
oplopen naar 1,5 – 2 jaar.

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
CHINA (3)
Stichting Kind & Toekomst:
Wachtlijst open voor AAO die
openstaan voor opname van een
kind met een complexe SN
( zoals cerebral palsy, volledig
doof of blind)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Ja

 echtparen (m/v), minimaal 2
jaar getrouwd
 na scheiding minimaal 5 jaar
hertrouwd
 geen limiet aan kinderen in
gezin.
 alleenaanvrager (v) mag een
kind uit het special need of
special focus programma
adopteren. Moet aan
dezelfde voorwaarden
voldoen als bij een aanvraag
door een echtpaar. Er mogen
niet meer dan 2 kinderen in
het gezin zijn, waarvan de
jongste minimaal 6 jaar is.
Indien de alleenaanvraagster
een stabiele relatie met een
man heeft en daarmee
samenwoont, zijn de extra
eisen niet van toepassing en
gelden dezelfde
voorwaarden als bij een
aanvraag door een echtpaar.

 aanvrager(s) zijn min. 30
jaar

 aanvrager(s) geestelijk en
lichamelijk gezond, en
BMI tot 40 is toegestaan
 vast dienstverband van
één ouder; inkomen min.
US$ 10.000 per gezinslid.
Totaal bezit min. US$
80.000, nettowaarde van de
bezittingen van een
alleenaanvraagster
moeten minimaal US$
100.000,- bedragen.
 ouders min. afgeronde
middelbare
schoolopleiding of een
beroeps en technische
opleiding van
vergelijkbaar niveau
 kennis Engelse taal
 geen geslachtsvoorkeur
 verblijfsduur ca. 15 dagen

 de meeste kinderen zijn jongens,
te vondeling gelegd of
achtergelaten
 kinderen met een complexe SN
en/of meervoudige handicaps

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
CHINA (8)
Vereniging Wereldkinderen:
wachtlijst is momenteel gesloten,
er zijn nog voldoende dossiers
van AAO in China

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Ja

 echtparen (m/v), minimaal 2
jaar getrouwd
 na scheiding minimaal 5 jaar
hertrouwd
 alleenaanvrager (v)
Moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als bij
aanvraag door een echtpaar.
Er mogen niet meer dan 2
kinderen in het gezin zijn,
waarvan de jongste
minimaal 6 jaar is. Indien de
alleenaanvraagster een
stabiele relatie heeft en
daarmee samenwoont gelden
dezelfde voorwaarden als bij
een aanvraag door een
echtpaar.

 beide ouders zijn min.30
jr. bij verzenden van de
documenten. En
maximaal 55 jaar.
Er zit max. 50 jaar
leeftijdsverschil tussen de
jongste ouder en het kind.
Bij een alleenaanvrager is
dit verschil 45 jaar.

 beide ouders geestelijk en
lichamelijk gezond, en
geen fors overgewicht.
 (geen BMI van boven de
40)
Er zijn soms
uitzonderingen als één
van de ouders een
aandoening heeft gehad
en de ander is volledig
gezond.
 vast dienstverband van
één ouder; inkomen min.
US$ 10.000,- per
gezinslid. Totaal bezit
min. US$ 80.000, ouders min. havo/
afgeronde mbo
 kennis Engelse taal
 geen geslachtsvoorkeur
 verblijfsduur 3 weken en
beide ouders moeten
reizen

 kinderen met medische
problemen en
ontwikkelingsachterstanden
 betreft uitsluitend kinderen die te
vondeling zijn gelegd.

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
COLOMBIA (3)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Ja

 echtparen (m/v), getrouwd.

 beide ouders min. 25 jaar
 leeftijd ouder(s) bepalend
voor leeftijd kind
 jongere ouders komen in
aanmerking voor jongere
kinderen

 beide ouders reizen
 verblijfsduur 8 a 9 weken
 bij oudere kinderen
moeten ouders Spaans
kunnen spreken

Nee

 echtparen (m/v)
 alleenaanvraagster binnen
huwelijk (v) en min. 5 jaar
zijn getrouwd

 geen specifieke
leeftijdseisen

 zelf reizen is niet
mogelijk: escortland.
 Incidenteel kan er vanuit
D.R. Congo verzocht
worden om zelf af te
reizen.

 via ICBF: kinderen tussen 1- 8
jaar. Vrijwel altijd uithuis
geplaatst en verblijvend in
pleeggezin.
 Alle kinderen hebben complexe
sociale achtergrond. Ouders
moeten daarnaast openstaan voor
medische problemen.
 Voorrang voor aanvragen
waarbij een van de A.A.O. uit
Colombia afkomstig is.
 kinderen vanaf ca. 2,5 jaar tot 6
jaar. Relatief meer jongens dan
meisjes.
 regelmatig meerlingen.

Ja

 echtparen (m/v) min. 5 jaar
gehuwd

 Beide ouders moeten
tussen 30 – 60 jaar bij
voorstel

 kennis van Engelse taal
(Spaans aanbevolen)
 beide ouders moeten in
land verblijven tijdens
wenperiode (60 dagen)
 totale verblijfsduur ong.
6-9-maanden

Vereniging Wereldkinderen:
nieuwe aanvragen komen op
algemene wachtlijst

DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK CONGO (0)
Stichting Kind & Toekomst:
Procedures zijn voorlopig
opgeschort
DOMINICAANSE
REPUBLIEK (0)
Nederlandse Adoptie Stichting
(NAS)
Wachtlijst open

 kinderen van alle leeftijden, veel
oudere kinderen
 in uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk
 merendeel SN
(ontwikkelingsachterstanden,
fysieke beperking, HIV,
verwaarlozing, sikkelcel)

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
EL SALVADOR (0)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Ja

 echtparen (m/v) min. 5 jaar
gehuwd
 gehuwd in m/v relatie via
alleenaanvraag v
 samenwonenden in m/v/
relatie via alleenaanvraag v
 alleenstaande vrouw

 Richtlijn vanuit het land
waarvan afgeweken kan
worden indien SN:
 Leeftijd tussen 25 en 55
jaar bij voorstel
 Tussen 36 en 45 jaar
kindvoorstel vanaf 3 jaar
 Tussen 46 en 55 jaar
kindvoorstel vanaf 6 jaar

 Verblijfsduur ca. 4 à 5
weken

Ja

 echtparen (m/v), minimaal 3
jaar getrouwd
 of 1 jaar getrouwd en daarnaast een tijd samenwonend
 indien ongewenst kinderloos
moet de reden hiervan
beschreven zijn in het
gezinsrapport

 beide ouders ouder dan
27 jaar
 leeftijdsverschil tussen
adoptiemoeder en
adoptiekind max. 45 jr.

Ja

 echtparen (m/v)
 alleenaanvraag binnen
huwelijk (m/v) mogelijk
door zowel man als vrouw

 aanvragers zijn tenminste
25 jaar en 21 jaar ouder
dan het kind

 beide ouders reizen
 aantoonbaar min. 5 jaar
praktiserend christen
 beide ouders gezond en
geen medisch verleden
(fysiek en psychisch)
 goede relatie eigen ouders
 psychologische test wordt
gevraagd
 verblijfsduur ca. 3 weken
 rechtbank spreekt een
‘interim order’ uit
waardoor de ouders 2x
moeten reizen.
 verblijfsduur: circa 3
maanden

 kinderen van alle leeftijden,
vanaf ca. 1 jaar
 in uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk
 merendeel SN
(ontwikkelingsachterstanden,
HIV, verwaarlozing, sociaal
belaste achtergrond)
 siblings
 bijna alle kinderen hebben
belaste ontstaansgeschiedenis
waarover veel informatie
beschikbaar is
 HIV-test alleen op verzoek na
acceptatie van het voorstel

Nederlandse Adoptie Stichting
(NAS)
Wachtlijst gesloten

FILIPPIJNEN (11)
Vereniging Wereldkinderen:
Wachtlijst open voor aanvragen
van kinderen van alle leeftijden
(minimaal 0-36 maanden)

GHANA (0)
NAS: wachtlijst gesloten, na
toetreding tot het Haags Verdrag
wachten op interne regelgeving.

 kinderen tussen 1 - 6 jaar
 in uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk
 HIV komt regelmatig voor,
evenals malaria, operabele en
inoperabele handicaps.
 veel ondervoeding en
verwaarlozing

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
GHANA (0)
Stichting Kind en Toekomst:
Bemiddeling opgeschort i.v.m.
toetreding tot het Haags verdrag
en implementatie in de eigen
wetgeving
HAÏTI (14)
NAS: wachtlijst open

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Bezig
met
toetreding

 echtparen (m/v)
 alleenaanvraag (v) binnen
huwelijk (m/v) mogelijk

Ja

 echtparen (m/v), minimaal5
jaar getrouwd
 minimaal 5 jaar
samenwonend (m/v)
wanneer niet gehuwd.
 alleenstaande vrouwen (niet
samenwonend of getrouwd)

Leeftijdseisen

 beide ouders moeten
minstens 30 jaar zijn
 alleenaanvragers moeten
minstens 35 jaar zijn
 niet oudere dan 50 jaar
op moment van voorstel

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

 rechtbank kan interim
order uitspreken,
waardoor ouders 2x moet
reizen.
 verblijfsduur circa 3
maanden
 ouders moeten 2x kort
naar Haïti reizen (1x
persoonlijk accepteren
voorstel en 1x ophalen
kind)

 kinderen tussen 1 - 6 jaar
 HIV komt regelmatig voor

 kinderen tussen 8 mnd. en 6 jaar,
regelmatig meerlingen k
 in uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk
 veel kinderen uit de
sloppenwijken worden vanwege
armoede afgestaan of na
overlijden van (één van de)
ouders
 soms vondelingen
 bij veel kinderen kan sprake zijn
van (ernstige) ondervoeding met
mogelijk gevolgen voor de
ontwikkeling
 bij veel kinderen is sprake van
verwaarlozing en/of (huiselijk)
geweld, met
gedragsproblematiek als gevolg
hiervan

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
HONGARIJE (24)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Ja

 echtparen (m/v)
 alleenaanvragers binnen
huwelijk (m/v)

 max. leeftijdsverschil van
45 jaar tussen ouders en
kind

 verblijfsduur 6 a 7 weken

 kinderen tussen 1 – 6 jaar
 in uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk
 regelmatig meerlingen
 (ernstige) SN
 (vrijwel altijd Roma)kinderen
met belaste achtergrond en
ontwikkelingsachterstand
 eventueel Down-kinderen
plaatsbaar
 regelmatig vraag om ouders voor
triblings (leeftijd tot ca. 9 jaar)

Ja

 echtparen min. 2 jaar
getrouwd

 min. 25 – max 55 jaar.
Samen niet ouder dan
105 jaar

Nee

 alleen heteroseksuele paren,
waarvan tenminste één van
beiden actueel de
Indonesische nationaliteit
heeft

NAS: wachtlijst open

INDIA (0)
Vereniging Wereldkinderen:
Experimenteel contact.
INDONESIË (0)
Stichting Kind en Toekomst:
Er is een intentieverklaring met
Indonesië om te gaan samenwerken op het gebied van interlandelijke adopties

 ondervoeding,
ontwikkelingsachterstanden,
ernstige medische problemen.
 verblijfsduur minimaal 6
maanden voor de asp.
adoptieouder met de
Indonesische nationaliteit

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
KIRGIZIË (0)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Ja

 echtparen (m/v)
 alleenstaande vrouwen
 alleenaanvragers binnen
huwelijk

 minimaal 25 jaar oud bij
aanvragen door echtparen
 Minimaal 30 jaar bij
aanvragen door
alleenstaande vrouwen

 kinderen variëren van 8 maanden
tot 6 jaar, meestal jongetjes
 divers: achtergelaten in
ziekenhuizen, sociaal moeilijke
situaties, afgestaan vanwege een
handicap, ontzet uit de ouderlijke
macht, etc.

Ja

 echtparen (m/v)
 alleenstaande heterovrouwen
(1e of 2e kind)
 samenwonenden (m/v)
binnen relatie van minimaal
7 jaar
 niet vaker dan 1x gescheiden

Nee

 echtparen (m/v)
 max. 5 kinderen al aanwezig
in gezin

 geen groter leeftijdsverschil tussen
adoptiemoeder en kind
dan 45 jaar
 2 reizen: 1e duurt ca 30
dagen, waarin de
“bonding period” zal
plaatsvinden gevolgd
door de rechtszaak;
ouders reizen terug tot
procedure is afgerond in
Kirgizië, daarna kan het
kind worden opgehaald,
verblijf in Kirgizië ca 15
dagen
 bij adoptie door een
alleenstaande moet het
kind opgehaald worden
samen met een andere
volwassene, liefst een
familielid
 verblijfsduur ca. 2 tot 2,5
weken
 verblijfsduur minimaal 5
weken (kan uitlopen tot
enkele maanden)

Stichting Kind en Toekomst:
Momenteel is de wachtlijst
gesloten

LESOTHO (4)
Stichting Kind & Toekomst:
Momenteel is de wachtlijst
gesloten

MALAWI (0)
Stichting Kind & Toekomst:
Momenteel is de wachtlijst
gesloten

 soms SN, waaronder Hivpositieve kinderen.
 Kinderen tussen 9 mnd. – 6 jaar,
vaak vondelingen

 leeftijd tussen 7 mnd en 6 jaar,
vaak vondelingen
 regelmatig tweelingen
 soms HIV positieve kinderen

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

MONGOLIË (1)

Ja

echtparen (m/v)

Ja

 echtparen (m/v)
 alleenstaande vrouwen

Nee

 echtparen (m/v)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

affiniteit met Mongolië
verblijfsduur ca. 1 maand

leeftijd tussen 6 mnd. en 6 jaar
in uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk
in het algemeen lichte
behandelbare SN

 gehuwd en minimaal 5
jaar samen

 verblijfsduur circa 3
maanden

 kinderen tussen 0 - 6 jaar
 in uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk
 HIV komt regelmatig voor,
evenals malaria, operabele en
inoperabele handicaps
 Veel ondervoeding en
verwaarlozing
 Deels birthmother choosing

 max. 55 jaar

 open staan voor SN
 verblijfsduur ca. 3
maanden

 leeftijd tussen 2 en 6 jaar
 in uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk
 merendeel SN (misvormingen,
HIV, verwaarlozing,
drugsgebruik biologische
moeder, hartaandoeningen)
 mogelijk meerling

NAS: Wachtlijst gesloten

NAMIBIË (0)
NAS: Wachtlijst gesloten, na
toetreding tot het Haags Verdrag
wachten op interne regelgeving

NICARAGUA (2)
NAS: Wachtlijst open

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
NIGERIA (10)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Nee

 alleenaanvragers (v) binnen
huwelijk (m/v)
 echtparen (m/v)
 alleenstaande hetero
vrouwen ; afhankelijk van
de Staat in Nigeria
 max. 3 kinderen in gezin,
waarvan minstens 1 kind al
geadopteerd is uit Nigeria

 minimaal 25 jaar

 leeftijd tussen paar maanden en 6
jaar
 vaak vondelingen
 merendeel SN
 HIV komt regelmatig voor
(aanvragers moeten hiervoor
open staan)
 Kinderen met Hepatitis B,
sikkelcelanemie.
 Sociaal belaste achtergrond
 Ondervoeding

Nee

 echtparen (m/v)
 alleenaanvragers (v) binnen
huwelijk (m/v)



 beide ouders reizen, in
ieder geval tot aan de
rechtszitting
 verblijfsduur circa 17
weken
 Engels spreken is een
vereiste
 BMI tot 30 is toegestaan
 Bij adoptie door een
alleenstaande moet deze
tenminste de eerste 3
weken van het verblijf
worden vergezeld door
een ander, het liefst een
familielid.
 belijdend christen zijn
 verblijfsduur 6-7 weken
 kennis Engelse taal

Ja

 echtparen (m/v) gehuwd
 samenwonend geregistreerd
partnerschap (m/v),
relatieduur minimaal 2 jaar
 alleenstaande (m of v)

 gehuwden minimaal 25
jaar , maximaal 62 jaar
 relatieduur minimaal 2
jaar
 alleenstaande tussen 25
en 62 jaar

 verblijfsduur ca. 4 tot 8
weken.
 beide ouders moeten
reizen en gehele periode
samen aanwezig zijn.
 In gezinsrapport een
leeftijd benoemd tot 72
maanden
 Open voor complexere en
meerdere special needs

 Vondelingen, uithuisgeplaatste
kinderen, van 6 mnd – 6 jaar
 In uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk
 SN-kinderen, diversiteit, veelal
sociaal belast
 siblings

Stichting Kind & Toekomst:
Wachtlijst open

OEGANDA (0)
Stichting Kind & Toekomst:
Procedures voor onbepaalde tijd
opgeschort
PERU (0)
NAS:
Wachtlijst open

 leeftijd kinderen varieert 1-6 jaar
 ook adoptie van één kindje
mogelijk
 ook meerlingen komen voor

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
POLEN (4)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Ja

 echtparen (m/v)

 leeftijdsverschil tussen
oudste ouder en kind
max. 40 jaar

 ouders moeten openstaan
voor kind met FAS
 er moet 2 keer naar Polen
afgereisd worden
 verblijfsduur: 1e keer 7
dagen en 2e keer 7 weken
 onderzoek door de Raad
naar mogelijkheid
opname van FASkinderen
 ouders moeten actief een
religie belijden
 een kerkelijk huwelijk
 tenminste één van de
aanvragers moet de
Poolse nationaliteit
hebben, tenzij er sprake is
van bijplaatsing van een
kindje waarvan het
broertje of zusje al eerder
geadopteerd is.

 kinderen van 10 mnd tot 6 jaar
 ook meerlingen, soms wordt
leeftijd van 6 jaar bij oudste kind
overschreden
 kinderen uit
achterstandsgezinnen met
drankmisbruik of kinderen
geboren uit een moeder die een
verstandelijke beperking heeft
 achterstand in ontwikkeling, niet
altijd in te halen
 tekort aan ouders die open staan
voor kind(eren) uit Polen.

Ja

 echtparen (m/v), tenminste 4
jaar getrouwd
 alleenaanvragers binnen
relatie (m/v, m/m, v/v)
 alleenstaanden, ongeacht
geaardheid

 alleenstaande aanvragers
zijn tenminste 30 jaar oud
 maximum leeftijd 60 jaar

 openstaan voor
complexere en meerder
special needs
 verblijfsduur 3 – 5 weken
 ook Madeira en Azoren
zijn mogelijk

 kinderen van 2 – 6
 in uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk
 siblings
 special need, waaronder HIV,
ontwikkelingsachterstanden,
vroeggeboorte, doof of
slechthorend, blind of
slechtziend

Stichting Kind & Toekomst:
Wachtlijst open

PORTUGAL (9)
NAS:
Wachtlijst open

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
ROEMENIE (0)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Ja

 echtparen (m/v)
 alleenaanvragers binnen een
huwelijk (m/v)
 alleenstaande

 geen

 tenminste één van de
aanvragers moet
Roemeens staatsburger
zijn

 veelal Roma kinderen
 kinderen van 2 – 6 jaar
 veelal special needs kinderen

Ja

 echtparen (m/v)

 leeftijdverschil tussen
oudste ouder en kind
max. 40 jaar

 meestal kinderen met een Roma
achtergrond, vaak ouder dan 3
jaar
 soms SN

Ja

 echtparen (m/v) met stabiele
relatie van meerdere jaren
 primair of secundair
kinderloos zijn
 max. 1 kind in het gezin

 beide ouders minimaal 25
jaar. Maximaal 37 jaar.

 bruto jaarinkomen. 1,5 x
minimumloon
 verblijf ca. 4,5 weken
 na 1 jaar terug met kind
voor laatste rechtszaak
 het kunnen spreken en
begrijpen van de Duitse
of Engelse taal door
minimaal één van de
aanvragers is een vereiste
 beiden reizen
 verblijfsduur ca. 5 weken
 Engels spreken
 Affiniteit met godsdienst
gewenst

Ja

 echtparen (m/v) moeten
primair of secundair
kinderloos zijn.
 minstens 1 jaar getrouwd
 max. 1 kind in het gezin

 beide ouders minimaal 25
jaar. Maximaal 37 jaar.

Stichting Kind & Toekomst
Wachtlijst gesloten

SLOWAKIJE (4)
Stichting Kind & Toekomst:
Wachtlijst open

SRI LANKA (1)
Stichting Kind & Toekomst:
Momenteel is de wachtlijst
gesloten.

SRI LANKA (0)
NAS: Wachtlijst gesloten

 beiden reizen
 verblijfsduur ca. één
maand
 Engels spreken

 meestal kinderen met een
special need
 kinderen allen afkomstig uit
tehuizen

 kunnen ook kinderen met een
handicap zijn
 kinderen meestal afkomstig uit
tehuizen

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
SURINAME (0)
Stichting Meiling:
Wachtlijst is gesloten omdat er
geen voorstellen komen
.
TAIWAN (20)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Nee

 echtparen (m/v)
 geen huwelijkseis maar
samenlevingscontract wordt
op prijs gesteld
 geen 1-ouder adoptie

Nee

Leeftijdseisen

Is afhankelijk van de
bereidheid van ouders ten
aanzien van SN

Stichting Meiling
CATHWEL
 echtparen (m/v) moeten
getrouwd en 5 jaar
aantoonbaar samenwonend
zijn geweest

CATHWEL
 ouders moeten min. 30
jaar oud zijn.
 voor kinderen < 2 jaar
moeten ouders 30 - 40
jaar oud zijn.

CSS
 echtparen (m/v) moeten
min. 5 jaar getrouwd zijn

Wanneer er sprake is van een ruime
bereidheid om een SN kind op te
nemen kan er van deze
leeftijdsgrens worden afgeweken.

CWLF
 echtparen (m/v) moeten
min.3 jaar getrouwd zijn
Indien men al een biologisch
eigen kind heeft, komen
ouders alleen in aanmerking
als zij een zeer ruime
bereidheid hebben t.a.v SN

CSS
 ouders mogen max. 45
jaar oud zijn.
CWLF
 ouders moeten min. 20
jaar en max. 45 jaar oud
zijn

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

 openstaan voor contact
biologische ouder(s)
 samen reizen, verblijf ca 3
weken

 kinderen uit tehuizen of
pleeggezinnen
 soms meerlingen
 kinderen meestal ouder dan 24
maanden

Ouders moeten een ruime
bereidheid hebben om een
kind met een (sociale en
medische) SN op te nemen
Ouders moeten minimaal
openstaan voor een kindje
van 0 – 36 maanden
Beide ouders moeten de
Ned. nationaliteit bezitten

De volgende categorieën komen
het meeste voor:

Kennis van de Engelse taal
wordt aanbevolen
CATHWEL
 BMI < 40
CSS
 BMI < 30
 ouders moeten kerkelijk
meelevend zijn
 ongewenst kinderloos
CWLF
 uitsluitend bemiddeling
voor kinderen > 3 jaar
oud

 Een verhoogd medisch risico
 Een operabel probleem
 Een belaste sociaal / emotionele
achtergrond
Wanneer ouders geen toestemming hebben
voor een kindje met een belaste sociaal /
emotionele achtergrond (vooral drugs en/of
alcoholgebruik van de geboortemoeder) dan
zijn ze niet bemiddelbaar voor Taiwan

Leeftijd van de kinderen bij
voorstel:
 Regulier traject: 0 – 36 maanden
 Er worden echter ook regelmatig
ouders gezocht voor oudere
kinderen en/of siblings

De biologische moeder en vaak
ook familie is bekend

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Ja

 echtparen (m/v), minimaal
1 jaar getrouwd bij
aankomst documenten in
Thailand

 beide ouders minimaal 25
jaar

 beide ouders moeten
reizen
 verblijfsduur ca. 3 weken
 beheersen Engelse taal

Ja

 echtparen (m/v), door beide
ouders gezamenlijk
 alleenstaanden

 indien alleenstaand min.
30 jaar

 verblijfsduur ca. 6 weken

 kinderen 1-6 jaar
 kinderen met een medische
zorgvraag
 alle kinderen worden getest op
HIV
 kinderen komen uit één van de
acht staatstehuizen
 belaste achtergronden
 ontwikkelingsachterstanden,
prematuur geboren kinderen,
kinderen met laag
geboortegewicht.
 kinderen in de leeftijd van ca. 2 –
6 jaar
 special needs zoals
ontwikkelingsachterstand en/of
sociaal belaste achtergrond
 (vrijwel altijd Roma) kinderen
 In uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk

THAILAND (13)
Vereniging Wereldkinderen:
Algemene wachtlijst open

TSJECHIE (0)
NAS: Wachtlijst open

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
TURKIJE (0)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

Ja

 echtparen (m/v), minimaal
5 jaar getrouwd
 samenwonenden (m/v),
minimaal relatie van 5 jaar
 alleenstaanden (m/v)

 één ouder minimaal 30
jaar
 maximaal 40 jaar
leeftijdverschil tussen
kind en jongste ouder

 goede lichamelijke en
psychische gezondheid
 bij opname van kind
ouder dan 3 jaar dient één
van de ouders Turks te
spreken als moedertaal of
2e taal
 regels van Atatürk volgen
 brede SN en
leeftijdsgrenzen

Ja

 echtparen en
samenwonenden (m/v)
 alleenaanvragers binnen het
huwelijk

 beheersen Engelse taal
 open staan voor SN

Ja

 echtparen, samenwonenden
(m/v, v/v, m/m) en
alleenstaande (v)
 alleenaanvragers binnen het
huwelijk
 adopteren met een medische
achtergrond is mogelijk.
Vraag bij A New Way na
wat de mogelijkheden zijn.

 maximaal 37,5 jaar van
de jongste
aanvrager/partner op
moment van verzenden
dossier
 wanneer de oudste
aanvrager 38+ is, wordt
het profiel ter
beoordeling/inschatting
in de VS voorgelegd en is
een goedkeuring voor de
meest voorkomende
achtergronden
noodzakelijk om
bemiddeling realistisch te
laten zijn
 zijn beide AAO 40+
neem dan contact op met
A New Way om te
informeren naar de
mogelijkheden, want die
zijn er

 veelal SN-kinderen, zowel
psychisch als fysiek, operabel en
niet-operabel
 veelal vondelingen of waarbij de
biologische ouders uit de
ouderlijke macht zijn ontzet
 leeftijd 1-6 jaar
 in uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk

 pasgeborenen
 bereidheid contact met
afstandouder(s) te onderhouden
 meerlingen zijn uitzonderlijk
tenzij een tweeling
 veelal pasgeborenen
 sporadisch oudere kind
plaatsingen

NAS: Wachtlijst gesloten

VS (0)
NAS: Wachtlijst open
Contact: Premier
VS (21)
Stichting A New Way:
Geen wachtlijst
(contacten Michael Goldstein,
Adoption Arc en Heart of
Adoptions Alliance))

 beheersen van de Engelse
taal
 bereidheid contact met de
biologische ouders te
onderhouden
 bereidheid actieve rol in
adoptieproces te spelen
 het is mogelijk
gelijktijdig met de
procedure voor de VS op
de lijst te staan voor
adoptie van een
Nederlands kindje. Vraag
bij A New Way na wat de
voorwaarden hiervoor
zijn.

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
ZAMBIA (0)

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Ja

 echtparen (m/v)
 samenwonenden (m/v)
 alleenstaande vrouwen
 alleenaanvraag binnen
relatie (m/v)
 alleenstaanden
 echtparen (ook van gelijk
geslacht)

NAS: Wachtlijst gesloten , na
toetreding tot het Haags Verdrag,
wachten op interne regelgeving
ZUID-AFRIKA (15)
Vereniging Wereldkinderen:
Algemene wachtlijst open voor
kinderen in de leeftijd van 0-72
maanden, met o.a. HIV,
prematuur geboren, laag
geboortegewicht,
ontwikkelingsachterstand en
belaste achtergronden.

Ja

Leeftijdseisen

 beide ouders minimaal 25
jaar

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

 verblijfsduur minimaal 4
maanden. Bereidheid
vrijwilligerswerk te doen.

 o.a. HIV-positieve kinderen

 beide ouders reizen
 verblijfsduur 4 weken
 één van beide ouders
moet werk hebben
 beiden goed Engels
sprekend
 beiden gezond
 geen eisen aan religie

 kinderen tussen 0-84 mnd.
 kinderen die te vondeling zijn
gelegd, achtergelaten in het
ziekenhuis of (heel incidenteel)
afgestaan doordat de moeder niet
voor het kind kan zorgen
 HIV komt veel voor (aanvragen
zonder deze mogelijkheid gaan
waarschijnlijk niet meer in
procedure)
 vaak (zeer) prematuur geboren
kinderen met gevolgen hiervan
zoals bijvoorbeeld:
ontwikkelingsachterstand
 vaak sociaal belaste achtergrond
zoals bijvoorbeeld: verkrachting
 geen aanvragen mogelijk voor
relatief gezond

Land/vergunninghouder(s)
(aantal geplaatste kinderen
in 2017)
ZUID-AFRIKA (10)
NAS: Wachtlijst open voor
kinderen in de leeftijd tot in ieder
geval 72 maanden

Haags
Verdrag

Eisen
Gezinssamenstelling)

Ja

 alleenaanvraag
 alleenstaanden (m,v)
 echtparen
 samenwonenden
 paren van gelijk geslacht

Leeftijdseisen

Overige eisen

Achtergrond kinderen
(SN=special need)

 beide ouders reizen
 verblijfsduur ca. 4 – 6
weken
 goed Engels sprekend
 geen eisen aan religie

 kinderen vanaf 6 mnd - 72 mnd.
 in uitzonderingsgevallen is
bemiddeling boven de 6 jaar
mogelijk
 af en toe siblings
 special need, HIV komt
regelmatig voor als ook andere
medische special needs en/of,
sociale special needs, medische
risico’s (m.n. alcohol/
drugsgebruik)

