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Aan de Minister van Veiligheid en Justitie 
De heer mr. G.A. van der Steur 
mvj@minjus.nl 
 

Copy aan: vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie 
 

Betreft: Standpunt NJCM inzake interlandelijke adoptie 
Leiden, 15 januari 2017 
 
 

Excellentie,  
 

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) schrijft u naar aanleiding van het recente 
rapport ‘Bezinning op Interlandelijke Adoptie’ van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming  
(RSJ/Raad). In het licht van de voorbereiding van uw reactie op dit advies aan de Tweede Kamer vragen wij uw 
aandacht voor de volgende aanbevelingen: 
 

I. Het NJCM sluit zich aan bij het advies van de RSJ inzake interlandelijke adoptie en onderstreept dat de 
focus van het Nederlands beleid moet worden verlegd naar het ondersteunen van landen bij het 
opbouwen van jeugdbeschermingssystemen.  

II. Voorts vraagt het NJCM de Minister van Veiligheid en Justitie onderzoek uit te laten voeren naar de 
vraagstukken van (volwassen en minderjarige) geadopteerden bij hun onderzoek naar hun afstamming 
('roots-onderzoek'). 

III. Het NJCM verzoekt de minister een wettelijk informatierecht in te stellen waarbij alle geadopteerden 
juridische en financiële ondersteuning krijgen van de overheid bij hun zoektocht naar hun afstamming.  

 

Om deze aanbevelingen en verzoeken toe te lichten, volgt hierna een:  
(i) reactie op een aantal essentiële bevindingen van de RSJ ten aanzien van het subsidiariteitsbeginsel 
en de financiële prikkels van het huidige interlandelijke adoptiesysteem; 
(ii) toelichting op het gebrek aan adequaat toezicht bij interlandelijke adoptie, met toespitsing op de 
Nederlandse situatie; 
(iii) argumentatie om ook de identiteits- en afstammingsrechten van (volwassen) geadopteerden in 
toekomstige beleidstrajecten rondom interlandelijke adoptie mee te nemen of afzonderlijk bij wet te 
regelen.  

 

 (i) Subsidiariteitsbeginsel en perverse financiële prikkels 
 

‘Fundamentally, no amount of regulation can overcome the incentives for abuse when such large amounts of money 
are introduced into vulnerable developing nations.’ 
- David Smolin, 2012 
 

Artikel 21 van het Kinderrechtenverdrag (IVRK) 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.  
 

Toch mogen alle landen mogen deelnemen aan het Haags Adoptieverdrag, zelfs als er geen (effectieve) 
jeugdbescherming is. De Centrale Autoriteit van het ontvangende land toetst niet zelf aan het 
subsidiariteitsbeginsel - is daartoe ook niet gehouden - en werkt op basis van vertrouwen met de Centrale 
Autoriteit van het zendende land dat partij is bij dit Verdrag. In zijn rapport verwijst de RSJ uitdrukkelijk naar de 
verplichtingen uit het IVRK en de toelichtende teksten van de VN en de soft law uit de Richtlijnen voor 
Alternatieve Zorg.i Wat de uitvoering en naleving daarvan betreft, constateert de Raad dat het 
subsidiariteitsbeginsel niet met volledige zorgvuldigheid en niet universeel op dezelfde wijze wordt uitgelegd 
en toegepast.ii Bovendien wordt alternatieve zorg in eigen land niet altijd boven interlandelijke adoptie 
geplaatst.iii De RSJ wijst vervolgens terecht op de financiële belangen en perverse prikkels in de adoptiepraktijk. 
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De adoptiemarkt is sterk vraaggestuurd. Kindertehuizen, vergunninghouders, zendende landen hebben een 
financieel belang bij het laten slagen van een interlandelijke adoptie.iv  
 

Het NJCM wijst in dit verband ook op het rapport van de VN Special Rapporteur on the Sale of Children aan de 
OHCHR: “Demand for adoption has continued to increase, while supply decreases, creating the conditions for 
abuse, corruption, excessive fees amounting to the sale of children, and the illegal adoption of children.”v  
 

De Raad identificeert dan ook een aantal ernstige knelpunten in de huidige adoptiepraktijk (zie het overzicht op 
pagina 66 van het RSJ-rapport) en maakt in zijn analyse een onderscheid op micro- en macroniveau. De macro-
argumenten (adoptiestelsel) wegen voor de RSJ uiteindelijk zwaarder dan de argumenten op microniveau 
(adoptiedriehoek), omdat de overheid verantwoordelijk is voor het stelsel van interlandelijke adoptie op 
macroniveau dat alle kinderen betreft die met adoptie te maken krijgen. Geen land van herkomst heeft ooit 
zelf het initiatief genomen om kinderen aan te bieden, zo citeert de RSJ UNICEF in zijn advies.vi Er is bovendien 
geen recht op een (adoptie)kind, hoe graag mensen een kind ook willen. Terecht stelt de RSJ daarom de vraag 
centraal hoe kinderen in het buitenland, die niet bij hun eigen gezin in eigen land kunnen opgroeien, het beste 
beschermd kunnen worden. Gezien de vele misstanden met betrekking tot en het gebrek aan waarborgen in 
het huidige interlandelijke adoptiestelsel, adviseert de RSJ de minister om de focus van interlandelijke adoptie 
te verleggen naar ondersteuning bij de op- en uitbouw van het jeugdbeschermingssysteem in het land van 
herkomst.  
 

Het NJCM sluit zich aan bij het advies van de RSJ inzake interlandelijke adoptie, en onderstreept dat de focus 
van het Nederlands beleid moet worden verlegd naar het ondersteunen van landen bij het opbouwen van 
jeugdbeschermingssystemen.  
 

(ii) Gebrek aan effectief toezicht en illegale adoptie  
 

“(...) despite the fact that the continent’s laws, policies and practices are generally ill-equipped to uphold the best 
interests of children, Africa is becoming the new frontier for intercountry adoption. With globalisation, there are also 
indications that illicit activities that violate children’s best interests on the African continent are on the rise, 
encouraged by a shortage of adoptable children in other parts of the world, the shifting focus of intercountry 
adoption to Africa, increasing poverty in Africa, and accompanying weak institutional law enforcement capacity of 
African State institutions.” 
- African Child Policy Forum, 2012 

 

Het IVRK en het Haags Adoptieverdrag zijn de fundamentele teksten die de basis zouden moeten vormen van 
een coherent en ethisch interlandelijk adoptiesysteem. De uitgangspunten zijn hierboven en in Bijlage 1 
samengevat: het belang van het kind staat voorop, naleving van het subsidiariteitsbeginsel is het uitgangspunt, 
net als ‘informed consent’ van de biologische ouders en onbehoorlijk financieel voordeel (‘improper financial 
gain’) is verboden. Het uitgangspunt van beide verdragen is dat een gezin bij een kind wordt gezocht en niet 
een kind bij een gezin. Internationaal vermaarde adoptiedeskundigen als David Smolin en Nigel Cantwell 
hebben in diverse onderzoeken en publicaties aangetoond dat, hoewel het IVRK en het Haags Adoptieverdrag 
waarborgen zouden moeten bieden tegen illegale adoptie, het nog steeds vaak voorkomt dat kinderen illegaal 
geadopteerd worden.vii Cantwell geeft voorbeelden waarbij moeders/ouders geen formele toestemming 
hebben gegeven, misleid zijn, geen afstand hebben gedaan van de kinderen, waarbij kinderen op papier wees 
zijn gemaakt (‘papieren wezen’) en geboorteaktes zijn gefalsificeerd. Zowel Smolin als Cantwell wijzen op 
omkooppraktijken en ander systemisch financieel gewin van betrokkenen bij  interlandelijke adoptie. 

 

“While payments by adoptive couples may be made in good faith and without harm to the child, a system that puts 
a price on a child’s head is likely to encourage criminality, corruption and exploitation.” 
- UNICEF Implementation Handbook for the United Nations Convention on the Rights of the Child 

 

Toch konden de misstanden ook na invoering van het Haags Adoptieverdrag blijven bestaan. Het Haags 
Adoptieverdrag bleek een methodiek om staten te ondersteunen bij het vinden van uniforme werkwijzen en 
minimum standaarden bij interlandelijke adoptieprocedures. Frauduleuze praktijken bleven echter aan de 
orde, omdat effectief (internationaal) toezicht ontbreekt en straffeloosheid eerder regel dan uitzondering is.viii  
 

De Nederlandse context 
In de Nederlandse context ligt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het interlandelijke adoptieproces 
bij verschillende instanties en is het decentraal geregeld: de Centrale Autoriteit (het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie), de vergunninghouders en de Inspectie Jeugdzorg hebben elk een specifieke rol en mandaat (zie 



NJCM  -  Sterrenwachtlaan 11  -  2311 GW  Leiden 
3 

pagina’s 14 en verder in het RSJ-advies voor een nadere toelichting). Zoals hierboven aangegeven werkt de 
Centrale Autoriteit van het ontvangende land op basis van vertrouwen met de Centrale Autoriteit van het 
zendende land dat partij is bij het Haags Adoptieverdrag. De Nederlandse Centrale Autoriteit controleert dus 
niet op de juiste toepassing van het subsidiariteitsbeginsel in het zendende land, waar zoals gezegd ook landen 
zonder adequate jeugdzorg partij bij zijn. De marginale toetsing door de Centrale Autoriteit biedt kinderen dus 
niet de bescherming die uit het IVRK voortvloeit.  
 

Het kwaliteitskader dat vergunninghouders met elkaar in 2008 hebben afgesproken biedt evenmin voldoende 
waarborgen tegen misstanden bij interlandelijke adoptieprocedures. “Verbetering van de kwaliteit van de 
vergunninghouders en de kwaliteit van het toezicht is van groot belang voor de kwaliteit van interlandelijke 
adoptie, maar zal fouten of misstanden op het mondiale terrein van interlandelijke adoptie niet kunnen 
uitsluiten,” schreven de opstellers van het kwaliteitskader zelf in 2008. De vraag is dan of de risico's die dit met 
zich meebrengt op de koop toe kunnen worden genomen. Gezien de kwetsbare groep die het hier betreft en 
de grote misstanden die met interlandelijke adoptie gepaard gaan is deze rekensom snel gemaakt. Het huidige 
interlandelijke adoptiesysteem kan derhalve, in de visie van het NJCM, geen werkelijke waarborgen tegen 
misstanden bieden. 
 

(iii) Identiteitsrechten en roots-onderzoek (birth family searches en family reunification) 
 

In zijn advies aan de minister stipt de RSJ kort de problemen aan waar volwassen geadopteerden tegenaan 
lopen wanneer zij op zoek gaan naar hun afkomst. De scope van het RSJ-advies liet verdere verdieping op dit 
vlak helaas niet toe. Toch zijn ook wat dit betreft verschillende mensenrechten in het geding en is aanpassing 
van de huidige wet- en regelgeving noodzakelijk.  
 

“The generation of adopted adults who are now questioning their history, have the right to obtain clear answers, 
whatever the circumstances of their adoption. It is time to end the taboos and to approach, in a responsible manner, 
the history of intercountry adoption with all its successes and failures, to acknowledge the mistakes of the past, and 
to build the future while there is still time.” 
- Nigel Cantwell, 2016. 

 

De Nederlandse wetgeving 
Van de meeste buitenlandse adopties liggen de adoptiedossiers bij de vergunninghouder. In de Wet opneming 
buitenlandse kinderen ter adoptie (WOBKA) is vastgelegd dat het buitenlandse kind en de adoptieouders recht 
hebben om (een groot deel van) het adoptiedossier in te zien en daar een afschrift van te krijgen. Het is alleen 
afhankelijk van de individuele situatie van ieder kind en de wetgeving in het land van herkomst of het dossier 
informatie bevat over de afstandouder(s). Ook is het mogelijk dat de informatie in het dossier niet altijd juist is. 
Geadopteerden mogen sommige onderdelen uit het adoptiedossier niet inzien, en evenmin een afschrift 
opvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gezinsrapport. Bovendien kan het zo zijn dat het inzien van het 
adoptiedossier of het opvragen van een afschrift wordt geweigerd als de persoonlijke levenssfeer van een 
ander hierdoor zou worden geschaad. Deze beslissing ligt bij organisatie bij wie het dossier ligt en bij wie je het 
dossier opvraagt.ix In Nederland zijn dit de vergunninghouders. 
 

De Nederlandse wetgeving kent geen bepaling die geadopteerden een wettelijk recht op informatie geeft. Wel 
volgt dit gedeeltelijk uit de uitspraak van de Hoge Raad in 1994 in het zogeheten Valkenhorst-arrest:  

‘dat het aan grondrechten als het recht op respect voor het privé-leven, het recht op vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst en het recht op vrijheid van meningsuiting ten grondslag liggende algemene 
persoonlijkheidsrecht mede omvat het recht om te weten van welke ouders men afstamt. Dit recht is niet absoluut, 
het moet wijken voor de rechten en vrijheden van anderen wanneer deze in het gegeven geval zwaarder wegen.’x  

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 28 mei 2015 schrijft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
(kenmerk 611945) dat het aan de samenwerkende vergunninghouders is om een kenniscentrum voor 
voorlichting en begeleiding bij roots-onderzoek in te richten. De staatssecretaris schrijft dat het de 
vergunninghouders zijn die de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van gegevens over biologische 
ouders dragen.  
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Het internationaal recht 
Staten hebben op dit gebied echter wel degelijk verplichtingen die af te leiden zijn uit het IVRK. Cantwell 
schrijft: ‘the letter and spirit of relevant international standards point to various responsibilities and obligations 
that cannot be ignored’ en benoemt: 

▪ de verplichting van staten om onderzoek te doen en waar mogelijk strafrechtelijk te vervolgen op 
basis van artikel 3.1(a)(ii) van het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, 
kinderprostitutie en kinderpornografie; 

▪ de verplichting van staten om te ondersteunen en bescherming te bieden bij het vaststellen van de 
identiteit op basis van artikel 8.2 van het IVRK; 

▪ de verplichting om het belang van het kind vast te stellen, ingevolge artikel 3 van het IVRK en General 
Comment 14.xi  

 

Artikel 7 IVRK stipuleert dat het kind onmiddellijk na de geboorte wordt ingeschreven en het recht heeft op een 
naam. Bovendien heeft het kind het recht om een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, het recht 
zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd. In artikel 8 wordt bepaald dat de staat 
gebonden is aan eerbiediging van het recht van het kind om zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip 
van nationaliteit, naam en familiebetrekking. Wanneer een kind op een onrechtmatige manier van zijn 
identiteit is beroofd, moeten staten bijstand en bescherming verlenen om zijn identiteit te herstellen.  
 

Het recht op identiteit van volwassenen is vastgelegd in mensenrechtenverdragen, zoals artikel 8 Europees 
Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 22 Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (UVRM). Deze verdragen geven het recht op een naam, het recht erkend te worden als persoon, 
beschermen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en geven culturele rechten, zoals vastgelegd in het 
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en in het Internationaal 
Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR). Het is dan ook verbazend dat het internationaal recht 
volwassen geadopteerden geen specifieke effectieve instrumenten of rechtswaarborgen biedt bij het zoeken 
naar hun biologische ouders en familieleden. Zo is er geen klachtmechanisme voor volwassen geadopteerden 
en afdoende juridische remedie voor misstanden in interlandelijke adoptieprocedures voor volwassen 
geadopteerden ontbreekt. Het internationaal recht schiet hierin tekort, zoals ook Cantwell schrijft: 

‘(…) the right to search for origins has to be made far more explicit in international, regional and domestic 

instruments – as do the grounds for prosecution and the potential penalties incurred when apparent illegalities in 
the adoption process are brought to light as a result of that search.xii 

 

Ervaringen van geadopteerden 
Generaties geadopteerden zijn op zoek naar hun roots, naar hun biologische ouders. Zij zijn nu afhankelijk van 
commerciële instellingenxiii of van (journalistieke) programma’s die een (televisie)publiek bedienen met 
herenigingsverhalen. Ook biologische ouders doen pogingen om het verloren of afgestane kind weer te vinden. 
Dossiers bij vergunninghouders zijn echter veelal incompleet, bevatten soms valse geboorteakten of ze 
ontbreken volledig. Bovendien verlenen vergunninghouders niet altijd ondersteuning bij het vinden van de 
geboorte-familie.xiv En zelfs aan het opvragen van het eigen adoptiedossier hangt een prijs.xv Ook is de 
ondersteuning die FIOM biedt minimaal en ontoereikend.xvi Door een aantal landen is geëxperimenteerd met 
interventies om volwassen geadopteerden te ondersteunen bij het zoeken naar (meer) informatie over de 
geboorte-familie en de eigen adoptieprocedure.xvii Dit zijn maatschappelijke initiatieven waaraan overheden en 
andere belanghebbenden zich committeren uit sociale en ethische overwegingen, maar waartoe zij niet 
rechtens gehouden zijn.  
 

Volwassen geadopteerden hebben de gang naar de nationale en internationale rechter herhaaldelijk gemaakt. 
Zowel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als de Hoge Raad hebben in specifieke gevallen het recht 
van volwassen geadopteerden tot persoonsidentificerende gegevens (afstammingsinformatie) erkend.  Dat het 
recht op afstammingsinformatie door volwassen geadopteerden op deze pijnlijke, moeizame en kostbare wijze 
afgedwongen moet worden, is een misstand. 
 

Het NJCM roept de Minister van Veiligheid en Justitie op onderzoek uit te laten voeren naar de vraagstukken 
en knelpunten van (volwassen en minderjarige) geadopteerden bij hun roots-onderzoek, om van daaruit vast te 
stellen wat wettelijk, financieel en praktisch geregeld dient te worden op nationaal niveau. Voorts verzoekt het 
NJCM de minister een wettelijk informatierecht in te stellen waarbij alle geadopteerden juridische en financiële 
ondersteuning krijgen van de overheid bij hun zoektocht naar hun roots.xviii  
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Wij verzoeken u bovenstaande punten in overweging te nemen bij de voorbereiding van uw reactie op het RSJ-
advies aan de Tweede Kamer en om de betreffende kinderrechten en mensenrechten te waarborgen middels 
nieuw beleid en wetgeving. Indien u nadere toelichting wenst, staan wij u graag te woord.  
 

Hoogachtend,  

 
 
Marloes van Noorloos, voorzitter   Aysel Sabahoglu, lid werkgroep Jeugdrecht 
071-527 77 48  
                                                                 
i Zie voor een uitgebreide toelichting op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de Alternative Care Guidelines, 
bijlage 1 bij deze brief. 
ii Zie voor een uitgebreide toelichting op het beginsel ‘het belang van het kind’ in interlandelijke adoptie de publicatie The Best Interests of 
the Child in Intercountry Adoption, UNICEF Office of Research, 2014, zie:https://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/unicef%20best%20interest%20document_web_re-supply.pdf: “(…) differing perceptions of the best interests of 
the child in a human rights framework are the essential cause of conflicting opinions as to when recourse to intercountry adoption is 
warranted. At the same time, attempts to develop globally accepted bases on which those best interests can be determined will have to 
confront a number of paradoxes and dilemmas that the study brings to light, and which are briefly recalled at this point in order to signpost 
the way forward.” 
iii Zie voor voorbeelden, The Implementation and Operation of the 1993 Hague Intercountry Adoption Convention Guide No.1, p. 29-30, via: 
https://assets.hcch.net/upload/adoguide_e.pdf.  
iv Zie bijvoorbeeld het kostenoverzicht van Wereldkinderen via: http://www.wereldkinderen.nl/pageid=418/Tarieven.html. Wensouders 
worden bijv. geacht €4.000,- te betalen als bijdrage aan weeshuizen in China. 
v Najaat Maalla M’jid, UN Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, 2013, A/HRC/25/48, via: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/191/11/PDF/G1319111.pdf?OpenElement 
vi Interview Unicef Nederland en Nigel Cantwell in lezing aan de Universiteit van Leiden, 20 september 2016, RSJ-rapport p. 100.  
vii Diverse artikelen van Prof. David Smolin, Samford University, Cumberland School of Law, Director of Center for Children, Law and Ethic, 
via: http://works.bepress.com/david_smolin/ en van Nigel Cantwell o.m. de publicatie ‘Responding to Illegal Adoptions', International 
Social Service, 2016, via: http://www.iss-ssi.org/images/News/Illegal_Adoption_ISS_Professional_Handbook.pdf.  
viii Medio maart 2017 verschijnt  een rapport  van de UN Special Rapporteur on the Sale of Children over illegale adoptie. 
ix Zoeken in het buitenland, website FIOM (laatst geraadpleegd op 13 januari 2017): https://fiom.nl/afstammingsvragen/zoeken-naar-
familie/geadopteerd-en-op-zoek/zoeken-het-buitenland.  
x Wet en regelgeving zoeken naar familie, website FIOM (laatst geraadpleegd 13 januari 2017): https://fiom.nl/kenniscollectie/zoeken-
familie/wet-en-regelgeving-zoeken-familie.  
xi Responding to Illegal Adoptions: A Professional Handbook, International Social Service, Genève, april 2016, p. 125. 
xii Responding to Illegal Adoptions: A Professional Handbook, International Social Service, Genève, april 2016, p. 43 e.v.. 
xiii Zie bijvoorbeeld International Adoption Search Birth Families: http://www.internationaladoptionsearch.com/about.html.  
xiv Zie Wereldkinderen, Opvragen van uw adoptiedossiers, Wat zit er in het dossier?: 
http://www.wereldkinderen.nl/pageid=194/Roots.html.  
xv Zie ook Wereldkinderen, Opvragen van uw adoptiedossier, Kosten en keuze voor route 1 of 2: 
http://www.wereldkinderen.nl/pageid=846/Roots.html.  
xvi Zoeken in het buitenland, website FIOM (laatst gecheckt op 13 januari 2017): https://fiom.nl/afstammingsvragen/zoeken-naar-
familie/geadopteerd-en-op-zoek/zoeken-het-buitenland.  
xvii Responding to Illegal Adoptions: A Professional Handbook, International Social Service, Genève, april 2016, p. 15 e.v.. 
xviii In het recent verschenen rapport ‘Kind en Ouders in de 21ste Eeuw’ adviseert de Staatscommissie Herijking Ouderschap de term 
afstammingsrecht te vervangen door verwantschapsrecht en de term bloedverwantschap door verwantschap. De Staatscommissie stelt 
voor om het recht op afstammingsinformatie breed op te vatten als een recht van kinderen op informatie over de ontstaansgeschiedenis. 
Met ontstaansgeschiedenis bedoelt de Staatscommissie naast de gegevens over eventuele zaad-, eicel- of embryodonoren ook de 
gegevens van de eventuele draagmoeder en de betrokken instanties die hebben bemiddeld of medische assistentie hebben verleend. Dit 
recht van kinderen zou als informatieverplichting voor degenen die het gezag over het kind uitoefenen (gezagsdragers), uitdrukkelijk 
moeten worden opgenomen in de wet. Ook moet er een register ontstaansgeschiedenis (ROG) worden ingesteld, waar naast de huidige 
donorgegevens ook andere informatie over de ontstaansgeschiedenis kan worden opgeslagen. De overheid moet bevorderen dat ouders 
voor kinderen relevante gegevens registreren in het ROG en dat zij hun kinderen voorlichten over hun voorgeschiedenis. Er zouden geen 
leeftijdsgrenzen moeten bestaan voor de toegang van kinderen tot de informatie in het ROG. Wel is het van belang dat een kind, als het op 
zoek gaat naar de eigen ontstaansgeschiedenis, voldoende sociale en psychologische begeleiding ontvangt, hetzij van de ouders, hetzij via 
het ROG. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/07/minister-van-der-steur-meerouderschap-en-meeroudergezag-
mogelijk-maken. 
 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/unicef%20best%20interest%20document_web_re-supply.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/unicef%20best%20interest%20document_web_re-supply.pdf
https://assets.hcch.net/upload/adoguide_e.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/191/11/PDF/G1319111.pdf?OpenElement
http://works.bepress.com/david_smolin/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/07/minister-van-der-steur-meerouderschap-en-meeroudergezag-mogelijk-maken
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/07/minister-van-der-steur-meerouderschap-en-meeroudergezag-mogelijk-maken

