
Bijlage 1 

Het IVRK en interlandelijke adoptie 

Uit artikel 3 IVRK volgt dat bij alle maatregelen betreffende kinderen de belangen van het kind de eerste 
overweging vormen. Volgens het tweede lid van dit artikel moet de staat verzekeren dat het kind de nodige 
bescherming en zorg krijgt om  zijn of haar welzijn te waarborgen, rekening houdend met de rechten en 
plichten van zijn of haar ouders of andere wettelijk verantwoordelijken. Artikel 3 van het IVRK is daarmee een 
belangrijke pijler van dit verdrag.  

In relatie tot interlandelijke adoptie zijn de volgende artikelen uit het IVRK relevant: de artikelen 7, 8 en 9 
regelen de naam, nationaliteit en identiteitsrechten van het kind en geven het kind het recht om op te groeien 
bij zijn of haar ouders. Artikel 17 van het verdrag geeft het kind in het bijzonder het recht op informatie die 
zijn of haar welzijn en gezondheid bevorderen. Artikel 18 geeft een beschrijving van de verantwoordelijkheid 
van ouders en legt staten de verplichting op passende bijstand te verlenen aan ouders om de rechten van het 
kind te waarborgen. In artikel 20 wordt geregeld dat het kind bijzondere bescherming en bijstand van 
staatswege ontvangt als het kind tijdelijk of blijvend niet kan opgroeien in het gezin waartoe het behoort. De 
staat dient te zorgen voor alternatieve vormen van zorg. Als het kind gescheiden is van de ouders, dan moet 
eerst gekeken worden naar zorg in de familie in ruimere zin. Indien noodzakelijk, kan zorg onder meer bestaan 
uit plaatsing in een instelling of opgeven voor adoptie. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de 
etnische, godsdienstige of culturele achtergrond van het kind en de taal. De bedoeling is om de continuïteit 
van de zorg in de opvoeding te waarborgen. Gezinsvervangende zorg heeft daarbij de voorkeur boven 
residentiële zorg.  

Artikel 21 bepaalt dat landen die adoptie erkennen, het belang van het kind daarbij als voornaamste 
overweging dienen te waarborgen. Interlandelijke adoptie kan alleen worden overwogen als geen enkele 
andere oplossing (zoals een pleeggezin of adoptiegezin in eigen land) op passende wijze kan worden verzorgd 
(subsidiariteitsbeginsel) en in het hoogste belang van het kind is. Artikel 21 stelt eveneens dat plaatsing van 
een kind niet tot ongepast geldelijk voordeel voor betrokkenen mag leiden. Kortom, het IVRK staat 
interlandelijke adoptie alleen onder zeer bijzondere omstandigheden én alleen als allerlaatste 
kinderbeschermingsmaatregel toe.  

In General Comment 14 geeft het VN-Kinderrechtencomité nadere invulling aan het begrip ‘belang van het 
kind’ in relatie tot het recht van het kind tot behoud van de familiebanden en omgang (artikelen 9, 18 en 20 
IVRK).  1

In de Richtlijnen voor Alternatieve Zorg, vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 
2010, staat onder meer dat staten een veelomvattend jeugdwelzijns- en kinderbeschermingsbeleid moeten 
ontwikkelen en invoeren binnen het kader van hun algehele beleid voor maatschappelijke en menselijke 
ontwikkeling, met aandacht voor het verbeteren van bestaande voorzieningen voor alternatieve zorg. Als 
onderdeel van de inspanningen om een scheiding tussen kinderen en hun ouders te voorkomen, moeten staten 
streven naar passende en op de cultuur toegesneden maatregelen. Bij alle beslissingen inzake alternatieve zorg 
moet volledig rekening worden gehouden met de wenselijkheid het kind in beginsel zo dicht mogelijk bij zijn/
haar normale woonomgeving te houden teneinde het contact met en de mogelijke terugplaatsing in zijn/haar 
gezin te vergemakkelijken en zijn/haar educatieve, culturele en sociale activiteiten zo min mogelijk te 
verstoren. Het weghalen van een kind uit de zorg van het gezin moet worden gezien als een uiterste maatregel 
en deze moet, waar mogelijk, tijdelijk zijn en voor de kortst mogelijke duur. Financiële en materiële armoede, 
of omstandigheden die direct en uitsluitend aan dergelijke armoede te wijten zijn, mogen nooit de enige 
motivering zijn om een kind bij zijn ouders weg te halen, het op te nemen in de alternatieve zorg, of zijn/haar 
terugplaatsing te verhinderen, maar moeten worden beschouwd als een signaal dat het gezin behoefte heeft 
aan passende ondersteuning.2
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