
 
 
 
 
 
 
 
BEGIN VERKLARING 
 
Deze verklaring mag uitsluitend integraal gebruikt worden 
 
Stichting Kind en Toekomst heeft een verzoek ontvangen van Zembla om op camera te 
reageren in het kader van een onderzoek over de gevolgen van interlandelijke adoptie uit Sri 
Lanka in de jaren 80.   
In haar verzoek stelt Zembla dat er een aantal geadopteerden zijn die er tijdens hun 
zoektocht naar afkomst en roots achter zijn gekomen dat het oorspronkelijke verhaal op 
basis waarvan de adoptie destijds heeft plaatsgevonden niet klopt. Er worden een aantal 
voorbeelden aangehaald op basis waarvan gesteld wordt dat er sprake is van fundamentele 
fouten in identiteitspapieren en adoptiepapieren. 
Gezien de vertrouwelijkheid waarin procedures plaatsvonden en -vinden en de waarborging 
van privacy waaraan wij als Vergunninghouder gebonden zijn is het voor ons onmogelijk 
publiekelijk te reageren op individuele casussen. Daar kunnen en willen we dus niet aan mee 
werken. In algemene zin geeft Stichting Kind en Toekomst daarom de volgende reactie af.  
 
Als Vergunninghouder vinden wij het treurig wanneer er voor volwassen geadopteerden in 
hun zoektocht naar herkomst en afkomst zaken naar voren komen die anders zijn dan men 
dacht of verteld is of wat vast lag in de papieren die op dat moment zijn opgemaakt in het 
land van herkomst. Zeker als daardoor het gevoel ontstaat dat de adoptie niet noodzakelijk 
voor de rest van hun leven was en zij beter af waren geweest als zij het in het land van 
herkomst waren gebleven. 
 
Bij adoptie stond en staat het belang van individuele kwetsbare kinderen, waarvoor de 
biologische ouders niet kunnen, willen of mogen zorgen centraal. In elke afzonderlijke 
adoptieprocedure werd en wordt daarom op moment van plaatsing steeds weer opnieuw 
bekeken, gewogen, beoordeeld en gecontroleerd door ketenpartners in zendende en 
ontvangende landen of het belang van het betrokken kind met interlandelijke adoptie het 
beste kan worden gediend.  
 
Hoe de procedures vorm krijgen was, in het verleden sterker dan nu, zeer afhankelijk van het 
tijdsgewricht waarin zij plaats hadden en daaruit volgend de toen geldende waarden en 
normen, de toen geldende cultuur en het toenmalige administratieve niveau in het land van 
herkomst.  
De werkelijkheid van het leven was en is echter ook dat het niet altijd mogelijk was of is de 
onderste steen boven te krijgen. Dat betekent echter niet dat daarmee de adoptie geen juiste 
kinderbeschermingsmaatregel is op dat moment voor dat individuele kind.  
 
Hoewel elke adoptie een individueel verhaal is en elk betrokken individu daarin een eigen 
proces doormaakt, komt uit de praktijk en uit de wetenschap duidelijk naar voren dat adoptie 
in het algemeen en voor verreweg de grootste groep betrokken kinderen, met alle emoties 
die er mee gepaard gaan, een succesvolle (kinderbeschermings-)maatregel is, waarbij 
kinderen uit (potentieel) schadelijke situaties kunnen worden gehaald en zich ontwikkelen tot 
gelukkige en evenwichtige volwassenen met een adoptie achtergrond. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Voorts stellen we vast dat naarmate er steeds meer kinderen geadopteerd zijn en tot 
volwassenheid kwamen, er steeds meer (wetenschappelijk) onderzoek werd verricht naar 
adoptie en de gevolgen hiervan. Hierdoor kwam er ook steeds meer behoefte te streven naar 
de vraag hoe zorgvuldigheid nog meer verbeterd kon worden.  
Denk hierbij aan de in 1989 tot stand gekomen nieuwe wetgeving in Nederland inzake 
adoptie, die de oude wet van 1956 ging vervangen. Ook de invoering van het Haags Verdrag 
in 1993 waarbij steeds meer landen zich aan hebben gesloten (Sri Lanka was daarvan één 
van de eerste landen) speelden hierin een grote rol. Met al deze maatregelen kunnen we 
stellen dat de wet – en regelgeving rondom adoptie in de afgelopen decennia enorm is 
toegenomen.  
 
Niets af willend doend aan de emoties van verdriet, boosheid en teleurstelling, die gepaard 
gaan met het ontdekken van andere of nieuwe gegevens; de adopties die in de jaren 80 uit 
Sri Lanka plaatsvonden voldeden aan de op dat moment geldende wettelijke en ethische 
kaders en de maatschappelijke werkelijkheid in het land van herkomst.    
 
Als Vergunninghouder spannen we ons al decennia lang in om, in een veranderend veld en 
binnen geldende wettelijke en ethische kaders, voor kinderen die in het land van herkomst in 
een (potentieel) schadelijke situatie verkeren en waarvoor biologische familie niet kan, wil of 
mag zorgen en in het land van herkomst geen adoptiegezinnen beschikbaar zijn, nieuwe 
gezinnen in Nederland te vinden. Procedures gaan daarin met de ontwikkelingen mee. 
 
Stichting Kind en Toekomst. 
 
Einde verklaring 
 


