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Position paper Interlandelijke Adoptie t.b.v. het overleg op 24 mei 2017 

Van :   drs. Ina H.R. Hut  

Functie :   Directeur – Bestuurder CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel 

Voormalig Directeur – Bestuurder Wereldkinderen (febr. 2003 – sept. 2009) 

 

Vanuit een sterke drive om iets te betekenen voor minderbedeelden, ben ik in 2003 als directeur van 

Wereldkinderen begonnen. Mijn functie in de directie van Universiteit Nyenrode, verruilde ik voor een mooie 

nieuwe uitdaging. Ik dacht toen dat adoptie een nobel iets was. Al vrij snel na mijn aantreden wordt mij 

duidelijk dat de wereld van adoptie een wereld is die veel minder fraai is dan een buitenstaander kan 

vermoeden: een markt van vraag en aanbod. Zes jaar later was ik geheel ontgoocheld over de wereld achter de 

schermen van interlandelijke adoptie. Mijn eigen adoptieprocedure had ik in 2004 al stopgezet, een jaar nadat 

ik directeur werd van Wereldkinderen.  

Eind 2009 heb ik publiekelijk mijn functie als directeur van Wereldkinderen neergelegd en de noodklok geluid 

over structurele misstanden in de wereld van interlandelijke adoptie. Ik kon en wilde niet meer 

verantwoordelijk zijn voor interlandelijke adoptie1.  

Het begon al bij het eerste vergunninghoudersoverleg, enkele dagen na mijn aantreden. Tussen de gevestigde 

vergunninghouders en een nieuwe vergunninghouder, de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS),  was een heftig 

dispuut ontstaan over het in de jaren negentig getekende Convenant. De NAS kreeg ten gevolge van dat 

Convenant in veel landen geen ingangen. Drie maanden later, in mei 2003 werd door de NAS een klacht 

ingediend bij de NMa, wegens kartelvorming door de overige vergunninghouders. Duidelijk werd mij dat het 

zoeken naar kinderen hierbij een belangrijke rol speelde. Interlandelijke adoptie werd hierdoor wel heel erg in 

de commerciële en competitieve sfeer getrokken. De jaren erna bleek hoezeer dit beeld klopte.  

De vraag naar adoptiekinderen is wereldwijd vele malen groter dan het aanbod. Die grote vraag creëert (!) 

aanbod. Marktwerking, een economisch principe dat ook geldt voor de wereld van interlandelijke adoptie. Ik 

heb dit in de praktijk ervaren en er ook onderzoek naar gedaan c.q. laten doen. In China 2 betalen directeuren 

van kindertehuizen op grote schaal voor het aanbrengen van kinderen. Kinderen worden op papier vondeling 

gemaakt en voor interlandelijke adoptie aangeboden. Amerikaans onderzoek (Brian Stuy) wijst uit dat van 

zeker 25% van de geadopteerden uit China, de namen van de biologische ouders bekend zijn, terwijl ze op 

papier als vondeling worden voorgesteld. In Ethiopië zetten rechters een handtekening onder een document 

waarin staat dat de biologische ouders zijn overleden, terwijl ze weten dat de ouders leven. In Haïti moesten 

adoptie-organisaties steekpenningen betalen om te mogen blijven werken. Voor mij destijds reden om te 

stoppen met adopties uit Haïti (er werden geen nieuwe kinderen meer opgenomen in het kindertehuis, de 

                                                           
1 Documentaire aug 2009 van Netwerk ivm opstappen directeur Wereldkinderen 
https://www.youtube.com/watch?v=lKLtyb3CEVo 

 
2 Rapport mbt adoptiepraktijk in China door Ina Hut tbv Algemeen Overleg 6 oktober 2009: 
http://poundpuplegacy.org/files/Reactie%20Ina%20HR%20Hut%20ivm%20AO%206%20okt%202009.pdf 
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kinderen die er zaten, werden nog voor adoptie voorgesteld), maar een andere Nederlandse organisatie ging 

gewoon door). Met goedvinding van het ministerie, zolang de steekpenningen maar werden verantwoord in de 

boeken. In India werd de zoektocht door volwassen geadopteerden naar hun biologische ouders structureel 

tegenhouden.  

Voorbeelden te over. Incidenten? Nee, ik wilde het eerst geloven, het duurt enige jaren om de structurele 

patronen achter interlandelijke adoptie te doorgronden.  

Jarenlang heb ik geprobeerd het systeem van binnenuit te verbeteren. Dat is niet gelukt. Ik wilde o.a. 

onderzoek doen naar adopties uit China, maar dat werd door het toenmalig ministerie van Justitie 

tegengewerkt op straffe van het intrekken van de vergunning van Wereldkinderen. Het was vechten tegen de 

stroom in: de wereld van interlandelijke adoptie is een wereld waarin men ervan overtuigd is dat 

interlandelijke adoptie nog steeds goed is en waarbij criticasters zoveel mogeli jk buiten het systeem worden 

gehouden. Dat het systeem al langere tijd verziekt is en leidt tot kinderhandel, daar sluit men de ogen voor. 

Men kijkt – zie ook de position paper van de vergunninghouders – alleen op casus-niveau, er is geen oog voor 

hetgeen er op macro-niveau wordt veroorzaakt: vraag creëert aanbod.  Interlandelijke adoptie heeft een 

aanzuigende werking en ondermijnt het opbouwen van jeugdbeschermingssystemen in de landen van 

herkomst.   

Waar je zou mogen verwachten dat het Haags Adoptie Verdrag een bepaald vertrouwen mag geven, geeft het 

een hoge mate van schijnzekerheid. De deelnemende Staten laten de mate waarin ze elkaar al dan niet 

aanspreken op (mogelijke) misstanden, afhangen van diverse andere belangen: economische, diplomatieke en 

politieke belangen. Het Verdrag is gebaseerd op het vertrouwensprincipe. Zie ook de uitspraken hierover in het 

Algemeen Overleg van 9 oktober 20093. Het biedt geen controlemogelijkheden, geen sancties, etc. 

Gezien bovenstaande ervaringen, gezien de internationale en nationale setting waarbij interlandelijke adoptie 

wordt omgeven door marktwerking, corruptie in bepaalde landen en kinderhandel, als ook de manier waarop 

de Centrale Autoriteiten van veel landen hiermee omgaan, kon en wilde ik na zeven jaar vechten, geen 

onderdeel meer zijn van het systeem en niet meer de verantwoordelijkheid dragen voor de risico’s en 

mogelijke misstanden.  

De RSJ concludeert na onafhankelijk onderzoek in 2016 hetzelfde als ik in 2009 als directeur van de grootste 

adoptieorganisatie: de tijd is nu echt gekomen dat we onze visie op adoptie fundamenteel dienen te wijzigen. 

Verleg de focus naar ondersteuning bij de op- en uitbouw van het jeugdbeschermingssysteem in het land van 

herkomst. Dat is in het belang van het kind. Laat je niet leiden door de pro-adoptielobby. Die heeft andere 

belangen dan die van het kind. Wensouders die willen adopteren roep ik op om te kijken naar kinderen in ons 

eigen land. Er zijn immers lange wachtlijsten met kinderen waarvoor een (permanent) pleeggezin wordt 

gezocht.  Hebben we het over kinderbescherming of is de wens op een ‘eigen’ kind leidend? 

Ik roep de overheid op om het advies van de RSJ op te volgen. Adoptie is verworden tot een systeem van 

marktmechanisme. Het is tijd voor een fundamenteel andere visie op adoptie en een groot ‘mea culpa’. 

                                                           
3 Verslag Algemeen Overleg 6 oktober 2009 i.v.m. o.a. vertrek Ina Hut als directeur van Wereldkinderen: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31265-28.html 
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