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OPEN BRIEF 
 
 
        
Geachte Leden van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie, 
 
 
Als belangenorganisaties voor Interlandelijk geadopteerden komen wij graag terug op het 
adviesrapport “Bezinning op Interlandelijke Adoptie” van de Raad voor Strafrechttoepassing 
en Jeugdzorg (RSJ) van 14 oktober 2016. Wij hebben vernomen dat dit rapport tijdens het 
Algemeen Overleg (AO) van 13 december 2017 zal worden behandeld.  
 
De RSJ geeft als advies om interlandelijk adopties op termijn te stoppen en met onmiddellijke 
ingang te stoppen met adopties uit Amerika, China en EU lidstaten. Als belangenorganisaties 
ondersteunen wij dit advies. 
 
Echter, de RJS benadrukt dat haar overwegingen ten aanzien van de toekomst van 
interlandelijke adoptie geen oordeel inhouden over interlandelijke adopties die in het 
verleden plaatsvonden.  
 
Gezien het feit dat de RSJ geen oordeel geeft over de adopties die tot nu toe hebben 
plaatsgevonden, roepen wij op tot een diepgaand onderzoek van de adoptiepraktijken in het 
verleden. Dit zou kunnen plaats vinden door een onafhankelijke onderzoek, een 
parlementaire enquête, hetzij het OM te verzoeken tot onderzoek. In dit onderzoek zal onzes 
inziens de nadruk moeten liggen op het feit of er structureel sprake is geweest van 
verwijtbare nalatigheid betreffende waarheidsvinding en/of strafbare feiten. Daarbij valt te 
denken aan valsheid in geschrifte, kidnapping/onttrekken aan de ouderlijke macht, misbruik 
van positie en financiële wantoestanden. 
 
Derhalve zijn wij van mening dat alleen het stoppen van interlandelijk adoptie, zoals de RSJ 
heeft aangegeven, onvoldoende is. In het belang van de betreffende geadopteerden zijn wij 
van mening dat er wel degelijk een oordeel zou moeten worden gevormd over in het verleden 
plaatsgevonden interlandelijke adopties. 
 
Al vanaf de jaren ’50 zijn er aanwijzingen dat er in het adoptiesysteem structurele 
misstanden plaatsvonden. Deze misstanden zijn naar ons weten nooit grondig onderzocht. 
Mede gezien de recente aandacht in de media met betrekking tot misstanden rondom 
adopties uit bijvoorbeeld Congo, Bangladesh, Sri Lanka en Colombia vinden wij een onderzoek 
nu op zijn plaats. Op basis van bovenstaande aanwijzingen en nader onderzoek zullen 
verschillende belangenorganisaties in 2018 het reeds opgestelde zwartboek “Interlandelijke 
adoptie en kinderhandel” presenteren. 
 
Niet alleen in het verleden vonden deze misstanden plaats. Tot op de dag van vandaag zijn er 
voorbeelden dat er structureel misstanden plaatsvinden in het huidige systeem. 
 
 
Op basis van de uitkomst van eerder genoemd onderzoek zal besloten moeten worden of 
excuses en genoegdoening plaats dienen te vinden. 
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Onafhankelijk van de uitkomst van voorgesteld onderzoek zijn wij van mening dat de 
Nederlandse overheid haar verantwoordelijk dient te nemen ten aanzien van het herstel van 
de verloren identiteit van geadopteerden conform artikel 8 (2) van het Internationale Verdrag 
van de Rechten van het Kind (IVRK). 
 
Wij verzoeken u om deze reden u in te zetten voor de financiering door de overheid van 
kosten gemaakt door geadopteerden. Hierbij valt te denken aan de kosten voor het zoeken 
naar familie in landen van herkomst (Family Search) en het gebruikmaken van de 
internationale DNA-databanken, aangezien naam en familiebetrekkingen als belangrijke 
componenten worden gezien van de identiteit.  
 
Meer in het algemeen, maar niet minder belangrijk, vragen wij aandacht voor een financiële 
bijdrage voor het werk van de bestaande belangenorganisaties die zich tot op de dag van 
vandaag vrijwillig inzetten voor de behartiging van belangen van de betrokken 
geadopteerden. 
 
Wij zijn altijd bereid tot het geven van nadere informatie 
 
 
Hoogachtend, 
 

Stichting United Adoptees International (UAI)   
Chamila Seppenwoolde  
Voorzitter UAI  
 
UAI Focusgroupe Sri Lanka 
Buddikha Brooke Arcia (Aus) 
Lawyer 
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Director 
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KoRoot (Koreaanse NGO) 
Simone Eun Mi 
International Public Affairs Manager 
 
Verein Back to the Roots Switzerland 
On behalf of the board, 
Olivia Tanner  
 
AdoptionsPolitisk Forum 
Yong Sun Gullach 
Chairperson 
 
New York State Adoptee Equality 
C. Catherine Swett  
Attorney admitted in New York and New Jersey 
 
AARAG (The Australian Adoptee Rights Action Group) 
Dr. Catherine Lynch 
JD. Founder 
 
Adoption Truth Group 
Jaenette Yamamoto 
Administrator & Co founder of the Adoption Truth Group 
 
Swedisch Korean Adoptees Network (SKAN) 
Dr. Hannah Sofia Jung Johansson 
Co-ordinator 
 
Vance Twins 
Janine Myung Ja 
Compiler of Adoptionland: From Orphans to Activists 
 
Tobias Hubinette (Sweden) 
Phd in Korean studies and indepentent scholar 
 
K.A.I.O. Organization of Italian Adoptees from Korea  
Kim Soobook Cimaschi  
Vice- President 
 
A.I. Italian Adoptees Association 
Sandamali Davì 
president 
 
Haitië  

Judy Aubrain 
 
Christof Bex 
Doctoraal onderzoeker, Universiteit Gent 
 
Jayme Hansen (US) 
Adoptee right activist, Military officer and Chief Financial Officer 
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