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.tk heb 4e nr U b.et navols•D.d• te berichten.

De l.aa1•t• raaalldllQ beeft•• aantal RederlaQdse vronen dit
Cona\al.aat 9eeraal seboert....ot• voorgelegd, veelal v4arg
.. el4

van deabetret~ende ve.rklar1fl8'en

~

anaen of vroe4vrouwen, met

betrekking tot kinderen, 41• sij tijdeu een meeat kQr1;8ton41c
verltl1j~ als toerist in Braz1111 ter wereld souden hebben gebraah1.
De personen 1n kwestie wilden mat deze kinderen, voorzien van een
Braz111aane paspoort, naar Nederland terugreizen en hadd-11 om vr1~stell1ng te verkrijgen van het uitreia-deposito, ad.erS.22,000,00,
een oone\llaire vertclaring 0041& d.at genomde kinderen voor on,.,_
paal4e 11J4 in Jfe4erlancl word• 'toegelateQ.
l>u• ve:rklariq• 1'el'4• 4•en1~de niet •••1gerd.
op
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gron4 ftD hri s•1iel.4e ia 4• 1'n.ef ftll 4• llin1•ter van lka1tenl•ll4-

•• Zak• .,.. 12 ~nwan 196$, 1r"u1t DÁI/Jl-30150/l.29, t.w.,
•dat :bet
4• •eterlu~• admin,btratie 11gb te
oD4enoeken o~ 1a hn eD4em&Y1&• pval wellicht v•r4u1ater1ng van
van ataa1 wortlt cep1eeg4"• Br werd clan ook dez•rsijda geen nader
oQd.erzoü 1DB••te14 lllalU" 4• ~uie'th•14 Yan het /gestelde in bedoel4• bail:laan•e 4ooaeatea, hoewel in e e n ~ gevallen ale
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!9:opt••dt ld.n4U'ell n 111.-t Id.aderen gebore,:i ui 't Rade~lan4ee 012491'11).,
hier al. of as.et ale -ooau, Yerb11.1Yende. / '
Adopti• a1~1l h.t.l.••• ••avou4~ te bawerkat.Utgen. en
he't 1• NB pu'bl1elc «••ia
het nlet &Uffn 1n het binnenland,
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maar ook in grote ateden ale säo Paw.o, zeer gemakkelijk is niet
met de ware feiten etrekkende offioille geboort•acten enz. te vel'krijgen, In dit verband moge ik mij verwijzing veroorloven na.ar
het gestelde op pagina 2 van de aan Uw ambtsvoorganger ger1ohte
br1s1' van de Minister van Baitenlandae zaken dd. 20 november 1972,
kenmerk DAZ/JZ-239486/777.
, ,r' 15f · ½ - ~
De indruk be1rt-1. 4at de laatste tijd het aantal gevalleo
vu voorg.-Dde gel,oort• YaA kinderen van hier a.la 'toerist ot altllaa.a

zeer tiädeli~k verbl13vende Nederl.andee vrouwen toeDemende 1-,

waarbi~ 4e ~4aoht trc$ clat hot 1D meerdere govallen betreft eohtgenote •11 van tt!JL!IIH•-4IIIIP107••, 41e in BraaU11 kwamen "bevall•"•
ID enkele gevallen l»etrot het VTO\lWeD die enkele dagen voor 4• b"
weerde geboorte, ~ • YU twN11DB•, seenerle1 waaru.e bare tektn,
vertioonden dat •13 111 een verseYor4erde a-taat van zwaa.gereo1-p ao~

èlell verkeren.
fza. on4~oek naar 4• 1"e1tal13k• toedl"aoht nm zaken ia 1n
de.rgel1~k• gevallen niet aoge11~k, aon4er de ju1ethe14 1Q tw1Jte1
te trekken vaa ott1o.1 1l• .llr&&iliaenee oorkonden 11urt alle mogeli~k•
gevolgen van dien.
11 .1

Het oord.oel over 4e mogel1Jkh•1d en opportu.it,it teraake
enigerl•i aaatregel ,. n•• laat 1k uiteraard o•er aan 4• bevoesde Rederlandae aatorite1t a.
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Brasilia, 3 mei 1978
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van 13 mei 1982, nr. S07-13
advies interlandelijke adoptie
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Het door u aan de Minister van Justitie aangeboden advies, getiteld
''Xinderen door de achterdeur", ia mij in handen gesteld. Voor de toezending
van dit advies ben-effende de interlandelijke adoptie zeg ik u gaame dank.
Het is u bekend, dat met betrekking tot deze materie door mijn ambtsvoorganger
op 9 mei 1980 een nota is aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
(fweedl Kamer, zitting 1979-1980, 16 194, nrs. 1-2). Op basis van deze nota
en de behandeling hiervan door de Tweede Kamer in de UCV van 27 april 1981
en de vergadering van 14 mei 1981 {Handelingen II, 1981, blz. 5024-5025) is
thans ten de~artemente een wettelijke regeling in voorbereiding met betrekking tot de voorwaarden voor opneming van buitenlandse pleegkinderen. In
de vorm van een voorontwerp zal de te ontwerpen regeling voor co1JJT1entaar worden
.
voorgelegd aan de op het terrein van de interlandelijke adoptie wer~zam~
organisaties. het College van Advies voor de Kinderbescherming zal te zijner l
tijd ook om advies wol:den gevraagd.
~ 1
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Ret ligt in mijn bedoeling uw college dit voorontwerp eveneens ter kennis- . li
neming toe te zenden. ne in uw advies ''Kinderen door de achterdeur" gefom
leerde aanbevelingen - welke voor een groot deel met die genoemd in de nota
over da praktische gang van zaken rond adOl)tie en adoptievoorbereiding
(16 194 nr. 2) overeenstemmen - zullen mede in de voorbereidingen tot een
!
wettelijke regeling inzake de opneming van buitenlandse pleegkinderen worden
;
betrokken.
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De Staatssecretaris van Justitie,
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15 september 1992
Uw brief
Uw kenmerk: 231064 / 592/!10.2.e !
Onderwerp: Kamervragen
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de Minister van Justitie
t.a.v. het Hoofd van de
Directie Politie
Postbus 20301
2500 EH •s-Gravenhage

l

Datum: 30 september 1992
Nummer: DCRI/92.155

Onder verwijzing naar uw bovenvermeld verzoek om ambtsberichten,
deel ik u het volgende mee.
Voor de bewering in het desbetreffende krante-artikel dat Nederland
steunpunt zou zijn voor Braziliaanse misdaadorganisaties die per
jaar enkele tienduizenden kinderen ontvoeren, is in de tot nu toe
bekend zijnde feiten over dit fenomeen geen enkele steun te vinden.
Enige journalistieke hang naar het creëeren van "voor Nederland
interessant nieuws" lijkt hier wel aanwezig. De in het
krante-artikel geciteerde zegsman van de CRI heeft ook geen enkele
uitlating gedaan waaruit zulks zou kunnen worden geconcludeerd.
Voor een meer objectieve verslaglegging over dit onderwerp moge ik
u verwijzen naar een publicatie in het Algemeen Politieblad d.d.8
februari 1992, waarin ingegaan wordt op de behandeling van het
onderwerp "kinderontvoeringen uit Brazilië'', tijdens de Generale
Assemblee van Interpol in november 1991 te Uruguay.
De CRI beschikt tot op heden over geen enkele aanwijzing waaruit
Nederlandse betrokkenheid zou kunnen blijken.
Begin 1991 hebben de Braziliaanse autoriteiten een lijst met 12
namen van in Nederland terechtgekomen adoptiekinderen toegezonden,
met de vraag te willen natrekken hoe het met deze kinderen was
gesteld. Uit het door de CRI, in samenwerking met de lokale
politie, ingestelde onderzoek bleek dat alle twaalf kinderen onder
normale omstandigheden bij hun adoptief-ouders verkeerden.
Met betrekking tot het gestelde in vraag 3 merk ik nog op dat het
in het algemeen zo is dat er op kinderen die door tussenkomst van
officiële bemiddelingsorganisaties in Nederland terechtkomen,
toezicht wordt uitgeoefend, al zal niet altijd absolute zekerheid
bestaan over het volledig legale karakter van de afhandeling van de
procedure aan Braziliaanse kant. De toename van het aantal gevallen
waarin personen, buiten de officiële kanalen en instanties om, zelf
kinderen naar Nederland halen, is evenwel niet bevorderlijk voor de
uitoefening van dit toezicht.
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