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Jaarverslag 2019

Inleiding
Het jaarverslag 2019 bestaat zoals gewoonlijk uit twee delen: het
bestuursverslag en de verkorte jaarrekening. Hiermee geeft het jaarverslag de
openbare verantwoording van de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) over
het jaar 2019. Doel van dit verslag is om aan de cliënten van de NAS,
ketenpartners en overige belangstellenden en belanghebbenden te laten zien
wat onze organisatie in 2019 heeft gedaan. Het toelichten van de
uitgangspunten van de NAS en de financiële verantwoording vallen daar ook
onder.

Op het moment van redigeren van dit jaarverslag over 2019 woedt de
coronacrisis in 2020 in alle hevigheid en staat de wereld op zijn kop. Welke
invloeden dit krijgt op sociaal, maatschappelijk, economisch terrein is nog
moeilijk voor te stellen en met name de duur ervan is nog een groot
vraagteken. Welke impact dit gaat hebben op adoptieprocedures is dan ook
nog niet goed te voorspellen. Vanuit de NAS gaan we uit van het positieve
uitgangspunt dat we weer kunnen opstarten met de daadwerkelijke uitvoering
van plaatsingen. Het beleid van de NAS is gericht op continueren van de
werkzaamheden.
Algemene informatie over de NAS
Kernactiviteit
De Nederlandse Adoptie Stichting bemiddelt in interlandelijke adoptie. De
organisatie is Vergunninghouder in de zin van de Wet Opneming Buitenlandse
Kinderen ter Adoptie (WOBKA) en heeft vergunning om te mogen bemiddelen
in interlandelijke adoptie zoals in deze wet bedoeld. De vergunning loopt
steeds voor een periode van 5 jaar en geldt op dit moment tot 19 december
2020.
Missie
Uitgangspunt bij de bemiddeling is dat deze plaats heeft wanneer de adoptie
het beste belang van het kind dient en voor het kind in het land van herkomst
geen alternatieven zijn voor opvang volgens het subsidiariteitsprincipe.

Foto ©NAS straatbeeld Haïti – 2019

Subsidiariteitsprincipe
De NAS onderschrijft de standpunten over subsidiariteit zoals die worden
uitgelegd in de Guide to Good Practice van het Permanent Bureau van het
Haags Verdrag. De Guide is te downloaden via deze link. In de Guide wordt
helder uitgelegd wat de beschermende maatregelen zijn voor een kind dat niet
bij de biologische ouders kan opgroeien en in welke volgorde die maatregelen
onderzocht moeten worden.
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Ondersteunen
De NAS wil geadopteerden alsmede adoptieouders gedurende en na de
procedure bijstaan, voor zover deze bijstand zich laat verenigen met de missie
en mogelijkheden van de NAS.

De NAS streeft er naar dat tenminste een van de leden van de Raad van
Toezicht een als kind geadopteerde volwassene is. Op dit moment hebben
twee van de leden deze achtergrond. Hiermee geeft de NAS een belangrijke
stem aan volwassen geadopteerden binnen de organisatie.

Projecthulp en adoptie.
De NAS kiest er bewust voor om als bemiddelingsorganisatie in interlandelijke
adoptie geen humanitaire projecten te ondersteunen. Op deze wijze
voorkomen wij dat een kind via ons ter adoptie wordt gegund in ruil voor
verleende financiële diensten. Ook vanuit het Haags Verdrag wordt
voorgestaan dat hierin geen verwevenheid is.
Juridische structuur
Bij de oprichting heeft de NAS gekozen voor de stichtingsvorm als juridische
structuur voor de organisatie. De WOBKA geeft Vergunninghouders de keuze
tussen een stichting of een vereniging. Binnen onze stichting kennen we een
Raad van Toezicht en een Bureau waarbinnen de werkzaamheden worden
uitgevoerd. Voor de dagelijkse gang van zaken ligt de
eindverantwoordelijkheid bij de directeur/bestuurder en diens plaatsvervanger.
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de organisatie.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond eind 2019 uit de volgende vier leden:
De heer Mr. Paul Baur, voorzitter
Mevrouw Brigitte Elzinga
De heer Anibal Rieks
De heer Mr. Richard van Rijssen

Foto ©NAS kindertehuis Portugal

Paul Baur is in 2019 voor een derde termijn van vier jaar herkozen. Zijn
bijzondere expertise in de Raad van Toezicht is die van jurist op het gebied
van adoptiezaken.
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Medewerkers
De bezetting van het Bureau bedroeg gemiddeld over 2019 4,7 FTE. De
volgende medewerkers waren eind van het jaar in dienst bij de NAS:
Arnold Schouten
algemeen directeur (directeur/bestuurder)
Macky Hupkes
hoofd communicatie en plv. directeur/bestuurder
Laura Bakker
bemiddelaar, hoofd internationale zaken
Tabitha Almgren
bemiddelaar
Jill Baars
bemiddelaar
Jeannon Spoorenberg administratief medewerkster
Fleur de Groot
(financieel) administratief medewerkster

Macky Hupkes, oprichter van de NAS, is per 31 december 2019 uit dienst
gegaan, na een verbondenheid van 20 jaar aan onze organisatie. Zij was
initiatiefnemer en oprichter van de NAS en was lange tijd aan onze organisatie
verbonden in verschillende management functies. In 2015 werd Macky ziek. Zij
heeft daarna nog in een aangepaste functie bij de NAS gewerkt, maar helaas
bleek dit voor haar niet vol te houden. Voor de NAS is het een groot gemis om
haar enorme kennis en ervaring niet meer dagelijks in huis te hebben.
Gelukkig blijft zij als extern adviseur voor onze organisatie behouden. En zoals
Macky zelf zegt “ik laat de NAS in de vakkundige handen van het Team
achter”.
De NAS is Macky dankbaar voor haar enorme inzet voor onze organisatie en
we wensen haar alle goeds toe voor de toekomst.

Van links naar rechts ziet u: Tabitha Almgren (bemiddeling), Macky Hupkes
(communicatie), Arnold Schouten (algemeen directeur en bemiddeling), Fleur de Groot
(administratie), Laura Bakker (bemiddeling en internationale contacten), Jill Baars
(bemiddeling) en Jeannon Spoorenberg (administratie)
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Kengetallen 2019

Meerjarig overzicht aantal geplaatste kinderen naar land

Plaatsingen
In 2019 heeft de NAS 39 plaatsingen kunnen realiseren (bij 28 gezinnen). Dit
is iets meer dan in 2018 met 37 geplaatst kinderen.

Land

2019

2018

2017

2015

Bolivia
Eritrea

Hiermee doet de NAS over het kalenderjaar 27% van het totaal aantal
plaatsingen van de 5 vergunninghouders in Nederland (145 adopties). Over
2019 was de NAS daarmee de grootste Vergunninghouder, net als in 2018 en
2017.

2016

2

Haiti

7

2

14

5

6

Hongarije

27

24

24

15

11

Mongolië

1

Plaatsingen naar herkomstland

Nicaragua

2

2

5

8

Aantal kinderen per land, onderverdeeld naar geslacht:

Portugal

3

9

3

2

Land

aantal kinderen

aantal jongens

aantal meisjes

7

3

4

Hongarije

27

19

8

Tsjechië

1

1

Zuid-Afrika

4

2

2

39

25

14

Haiti

Totaal

Sri Lanka
Tsjechië

1
1

1

Turkije
Verenigde Staten

1

Zuid-Afrika

4

6

10

2

8

Totaal

39

37

60

33

37
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Siblings
In totaal zijn 21 van de 39 geplaatste kinderen siblings, dat wil zeggen dat zij in
één dezelfde procedure zijn geplaatst bij adoptiefouders in een plaatsing van
2, of 3 kinderen tegelijk. De landen waarbij sibling plaatsingen in 2019 werden
gerealiseerd zijn Hongarije en Haïti.
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de NAS zich in de afgelopen jaren
heeft ontwikkeld tot de Vergunninghouder met de grootste expertise in sibling
plaatsingen. Dit hangt nauw samen met de landen-portfolio en met de
voortdurende aandacht die wij bij onze partnerorganisaties vragen voor het bij
elkaar houden van siblings. Deze aandacht laat duidelijk resultaat zien.
Plaatsingen naar leeftijd
Aantal kinderen per land, onderverdeeld naar leeftijd op moment van
aankomst in Nederland:
Land

0 – 2 jaar

2 – 4 jaar

Haiti
Hongarije

9

Tsjechië

4 – 6 jaar

6 – 8 jaar

>8 jaar

4

2

1

14

4

Ook over afgelopen jaar zien we dat in zwaarte en soort special needs geen
opvallende wijzigingen zijn. Net als in andere jaren werd in 2019 bij de NAS
het grootste deel van de kinderen bij de NAS ingedeeld in de categorie A
(medisch risico), D (blijvende aandoening) en E (sociaal belaste achtergrond).
Bij categorie A gaat het om kinderen bij wie hun achtergrond een mogelijk
medisch risico voor de toekomst kan vormen. Bij een risico is dus geen sprake
van een aantoonbaar aanwezige aandoening, maar van het risico op het
ontwikkelen van een (medische) aandoening. Bij categorie E gaat het om een
sociaal belaste ontstaansgeschiedenis of een emotioneel belaste achtergrond.
Indeling in categorie B (operabele aandoening of met medicatie te
ondervangen) en categorie C (complexe medische aandoening) zijn relatief
weinig aanwezig. Om de privacy van de betrokken kinderen te beschermen,
wordt op Vergunninghouderniveau geen statistiek afgegeven over de indeling
per land en plaatsing naar categorie special needs.

1

Zuid-Afrika

2

2

Totaal

2

11

19

6

1

Special needs
Het aantal plaatsingen van kinderen met een special needs achtergrond in
2019 is procentueel iets gedaald ten opzichte van jaren daarvoor.
Vanuit alle contacten werden bij de NAS in 2019 30 van de 39 kinderen met
een special need geplaatst (77%). In 2018 was dit 92%, in 2017 was dit 87%
en in 2016 was dit 91%.

Foto ©NAS schoolklas bij kindertehuis in Haïti
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Gevoerd beleid 2019
Contactontwikkeling en -beheer
In 2019 hebben we binnen de NAS weer aandacht kunnen geven aan nieuwe
contactlanden en bestaande partners.
In overleg met de Nederlandse Centrale Autoriteit en de Boliviaanse
Autoriteiten en ambassade is weer een klein stapje gezet om de accreditatie te
verkrijgen. In 2019 is het helaas nog niet gelukt om een overeenkomst op
landenniveau af te stemmen tussen Bolivia en Nederland; dit moet eerst het
geval zijn voordat de NAS haar accreditatie kan verkrijgen. We blijven trekken
en duwen om dit voor elkaar te krijgen.
Ook voor enkele andere landen zijn weer stapjes gezet in verdere
contactontwikkeling.
Werkbezoeken
In maart 2019 is het contactland Haïti door de NAS bezocht, samen met twee
medewerkers van de Nederlandse Centrale Autoriteit (NLCA). Het was een
goed bezoek waarbij de NLCA ook weer een goed actueel beeld heeft kunnen
verkrijgen inzake Haïti. Uitvoering is gesproken met onder andere de IBESR
(Centrale Autoriteit van Haïti), het matchingscomité van IBESR, een
kinderrechter en zijn kindertehuizen bezocht.

Ook is in oktober 2019 een tegenbezoek aan Nederland gebracht door
Tsjechië van twee medewerkers van de Centrale Autoriteit, UMPOD, waarbij
ook de families die voor Tsjechië hebben gekozen zijn ontmoet.
Intakes en procedures
Er zijn 45 intakes met cliënten gehouden, ten opzichte van 49 in 2018. De
NAS nodigt aspirant-adoptieouders uit voor een intake op het moment dat zij
ook een bemiddelingsprocedure voor een specifiek contact kunnen opstarten.
Dit houdt in dat er in 2019 dus ook 45 nieuwe procedures zijn opgestart.
De NAS streeft er naar om bij de contactlanden ca. 3 keer het aantal
ouderdossiers te hebben ten opzichte van het verwachte aantal plaatsingen.
Dit om voor ieder kind te kunnen kiezen uit de beste beschikbare aspirantadoptieouders.
Matchingen
Zoals eerder in de statistieken is weergegeven heeft de NAS 39
kindplaatsingen kunnen realiseren bij 28 adoptiegezinnen.

In het september 2019 is onze medewerker van de NAS op bezoek geweest
bij de autoriteiten van Portugal, ook nu samen met een delegatie van de
Nederlandse Centrale Autoriteit. Er is gezamenlijk overleg gevoerd bij de
Portugese Centrale Autoriteit, een bezoek gebracht aan de Rechtbank en een
kindertehuis. In het gesprek met de beide Centrale Autoriteiten is bevestigd
dat de samenwerking van zowel Portugese als Nederlandse zijde wordt
gewaardeerd en als positief wordt ervaren.
Foto ©NAS kindertehuis Haïti
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Contacten met ketenpartners
Ketenoverleg
Met de ketenpartners werd ook in 2019 periodiek overleg gevoerd.
Ketenpartners zijn alle organisaties, zowel privaat als publiek, die betrokken
zijn bij het proces van interlandelijke adoptie. De belangrijkste partners in de
adoptieketen zijn het Ministerie van Justitie en Veiligheid, onze collega
Vergunninghouders, de Stichting Adoptievoorzieningen en de beleidsafdeling
van de Raad voor de Kinderbescherming. Bij behandeling van specifieke
onderwerpen kan het ketenoverleg worden uitgebreid met andere organisaties.
In 2018 is door de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) aangekondigd dat zij
een fusie nastreven met de Stichting FIOM. Door de NAS wordt deze
samenwerking zeker ondersteund. De fusie is daadwerkelijk per 1 januari 2020
geëffectueerd.
Samenwerking Vergunninghouders
De positieve samenwerking tussen de Vergunninghouders is ook in 2019
doorgezet. Er is door de Vergunninghouders deelgenomen aan diverse
projecten zoals onder meer medische duiding, beoordeling van interpretatie
medische risico’s en rootsonderzoek. In het najaar van 2019 heeft een van de
collega vergunninghouders aangekondigd te stoppen met haar activiteiten per
1 oktober 2020.
Project medische duiding
Het project medische duiding loopt nog binnen de adoptieketen. Het is de
bedoeling dat standaard elk kinddossier medisch geduid gaat worden door een
kinderarts in Nederland of in het zendende land. Het is niet gelukt om dit in
2019 uit te rollen, maar naar verwachting zal dit in 2020 wel gaan gebeuren.
Overigens geldt dat kinddossiers waar zeker een medische noodzaak is, deze
al wel door de NAS voorgelegd werden aan een Nederlandse kinderarts.

Foto ©NAS straatbeeld Peru

Project historie en rootsonderzoek
In overleg met overige adoptie Ketenpartners loopt een project waarin de
wenselijkheid beoordeeld wordt om een soort protocol te ontwerpen omtrent
de beantwoording van vragen rondom rootsonderzoek. Daarbij is het ook van
belang dat de landen-informatie rondom adopties uit een bepaald land en uit
een bepaald tijdvak toegankelijk gemaakt wordt. Ook is de vraag hierbij aan
de orde welke begeleiding hierbij verstrekt kan worden aan geadopteerden.
De problematiek rondom dit onderwerp is complex van aard en vraagt om
beleidsrichting vanuit de gehele adoptieketen.
Daarboven geldt dat er in opdracht van de Minister van Rechtsbescherming in
2019 een onderzoek start naar misstanden rondom adoptie of illegale
opneming van kinderen in het tijdvak 1967 tot 1998. Dit valt daarmee buiten de
scope van de NAS, die in 2002 de vergunning heeft ontvangen tot bemiddeling
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in interlandelijke adoptie. In 2019 heeft de NAS wel gesproken met de
betreffende Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden.
De verwachting is dat door de commissie in het najaar van 2020 een
rapportage opgeleverd zal worden.
Project dossier opslag
De gezamenlijke vergunninghouders zijn in overleg met het Ministerie van
Justitie en Veiligheid om te beoordelen of centrale opslag van adoptiedossiers
gewenst cq. noodzakelijk is. Vergunninghouders zijn tot op heden zelf
verantwoordelijk hiervoor, maar de regelgeving rondom de bewaartermijn
bedraagt op dit moment 50 jaar. In het verleden is voorgekomen dat
vergunninghouders zijn gestopt terwijl de adoptiedossiers toegankelijk moeten
blijven. Eenduidige vorm van opslag, bewaring en toegankelijk maken is dan
ook aan te bevelen. In 2020 zal in projectvorm nader onderzocht worden wat
de wenselijkheid en mogelijkheid hiervan is.
Politiek
In januari 2019 heeft de Tweede Kamer commissie in Algemeen Overleg
onder andere gesproken over adoptiezaken. Het beleid dat in 2018 is ingezet
wordt gecontinueerd.
Vanaf najaar 2019 wordt gewerkt aan een nieuwe WOBKA, waarin gestelde
politieke uitgangspunten verder worden verwerkt. In december 2019 heeft het
Ministerie ook eerste uitgangspunten hiervoor besproken met de diverse
Ketenpartners. Een nieuwe WOBKA zal dan waarschijnlijk ter consultatie
komen in 2020.

Kwaliteitsmanagement
Audits
In 2019 heeft weer een jaarlijkse audit plaats gehad bij de NAS, dit conform de
ISO 9001:2015 norm. Ook dit jaar is Team NAS wederom goed geslaagd
hiervoor. Daarnaast is een interne audit gehouden binnen de NAS.
Leveranciers
De NAS onderhoudt regelmatig contact met leveranciers, zeker zij die
betrokken zijn in de dienstverlening voor cliënten van de NAS. Voor 2019 geldt
een status quo situatie hetgeen ook inhoudt dat we tevreden zijn over onze
leveranciers.
Contactpersonen
Ook over de contactpersonen in het buitenland is de NAS goed tevreden.
Voortdurend onderhouden wij contacten met de personen of instanties om met
elkaar de gang van zaken te bespreken.
Enquêtes
Belangrijk instrument bij de meting van klant tevredenheid zijn de enquêtes,
ook dit jaar zijn deze verstuurd aan cliënten. De eerste vragenlijst wordt
toegestuurd nadat het ouderdossier van cliënten naar het buitenlandse contact
wordt toegestuurd. Na thuiskomst van de adoptiereis ontvangen cliënten de
tweede enquête. De respons op de enquêtes is respectievelijk 72% op de
eerste vragenlijst en 74% op de tweede, een iets hogere respons percentage
dan in 2018. De gemiddelde beoordeling is hoog met een 4,3 op een 5puntsschaal in de eerste enquête, gelijk als in 2018. Voor de tweede enquête
scoren we een 3,9 dat iets lager ligt dan in 2018. Binnen de NAS evalueren wij
vanzelfsprekend de scores.
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Thuiskomst interviews
Vast onderdeel van het adoptieproces is dat we vanuit de NAS 3 tot 4
maanden na thuiskomst contact hebben met de adoptieouders om met elkaar
terug te blikken op de adoptieprocedure en dan met name de laatste fases,
maar ook te horen hoe de ingroei inmiddels verloopt.
Hieruit komt een beeld naar voren dat veelal specifiek voor een land is. Zo
zien we dat ouders erg tevreden zijn met de begeleiding in het land zoals dat
in Hongarije en Zuid Afrika het geval is. Voor Haïti geldt dat dit beeld wat
wisselender was, ook als gevolg van onrust op Haïti en
veiligheidsomstandigheden.
Klachten
In 2019 zijn er geen klachten ingediend, noch via de KVIA, noch via de interne
klachtenregeling van de NAS.
Nazorg
Post adoptierapporten
Cliënten blijven goed meewerken aan de post-adoptierapporten. Dit valt ook in
het buitenland op en wordt gewaardeerd door onze partners. Deze
medewerking draagt bij aan een positief beeld over Nederlandse
adoptiegezinnen.
Na thuiskomst van adoptiefouders zijn er diverse contactmomenten vanuit de
NAS met adoptiefouders. Ook kunnen adoptiefouders op vanzelfsprekend op
eigen initiatief contact zoeken met de NAS.

Foto ©Mevrouw Tromp: zoon Siyabonga speelt Simba in
The Lion King in het Circustheather
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Financieel beheer

Communicatie

Jaarrekening
De jaarrekening 2019 geeft aan een totale opbrengst uit de bemiddelingen
(baten) van € 944.122,= en een positief operationeel resultaat van
€ 42.287,=. In verband met overige financiële lasten, waarbij ook een
coronareserve in 2019 is gevormd ten behoeve van 2020, is er een netto
positief resultaat van baten en lasten van € 2.308,=.

Oriëntatiegesprekken
In 2019 zijn er weer oriëntatiegesprekken gevoerd met 93 belangstellenden,
hetgeen wel minder is dan het jaar daarvoor. Doel van deze gesprekken is dat
aspirant adoptieouders zich al in een vroeg stadium gericht kunnen oriënteren
op de NAS en de (on)mogelijkheden voor een procedure via onze organisatie.
De oriëntatiegesprekken blijven in een grote behoefte voorzien; de
bijeenkomsten zijn steeds volgeboekt.

De toevoeging van het eigen vermogen zal gebruikt worden voor de
continuïteitsreserve.
De NAS heeft de middellange termijn doelstelling om de continuïteitsreserve in
omvang toe te brengen naar het niveau dat gedurende tenminste 1 jaar de
lasten van de organisatie gedekt kunnen worden.
De verkorte jaarrekening 2019 vindt u achterin dit jaarverslag.
Investeringen
In 2019 is er door de NAS een investering gedaan in een nieuwe PC en drie
kasten.
Financiële administratie
De financiële administratie is in 2019 door de NAS zelf uitgevoerd. Een
samenstellingsverklaring over de jaarrekening 2019 is door de accountant
afgegeven.
Tweemaal per jaar maakt de NAS intern een tussentijdse verlies en
winstrekening en balans op, waardoor gedurende het jaar nog kan worden
bijgestuurd op het jaarplan.

Intakes
Over 2019 zijn in totaal 45 intakes georganiseerd, welke adoptieprocedures
ook zijn opgestart voor de verschillende landen.
Open Huis
Tijdens het Open Huis kunnen aspirant adoptieouders binnen lopen zonder
afspraak om te spreken met medewerkers van Team NAS en met externe
gasten. Er zijn tijdens het Open Huis sinds enige jaren ervaringsdeskundige
ouders aanwezig. In 2019 werd in april en in oktober een Open Huis
georganiseerd.
Het format met ervaringsdeskundige ouders wordt daarbij zeer gewaardeerd.
Training Klaar voor de Start
In samenwerking met de Stichting Adoptievoorzieingen (SAV) heeft de NAS in
maart 2019 weer een training “Klaar voor de Start” georganiseerd voor
aspirant adoptiefouder waarvan het ouderdossier in een buitenland ligt. In de
training wordt deels een herinnering gegeven van zaken uit de initiele training
van het SAV, maar wordt met name ingegaan op de periode van voorbereiding
en ontmoeting met je adoptiefkind en de ingroei van de eerste maanden.
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Training adoptie meer dan twee kinderen
In verband met de wens vanuit diverse zendende landen tot plaatsing van
meer dan 2 kinderen in één procedure hebben we in samenwerking met de
Stichting Adoptievoorzieningen en ervaringsdeskundige ouders een training
gehouden voor geïnteresseerde aspirant adoptiefouders, zoals we dat ook al
eerder in 2017 hebben georganiseerd. In mei 2019 is deze training gegeven
waarvoor ook dit keer flinke belangstelling was en duidelijk voorziet in een
behoefte met reële verhalen.
Website
In april 2019 hebben we de nieuwe website van de NAS kunnen publiceren.
Uitgangspunt vormt dat we nog steeds veel informatie verstrekken, maar met
een geheel nieuwe “look and feel”. De reacties die wij hebben ontvangen zijn
zeer positief, met enkele opmerkingen, die we meenemen voor verdere
verbetering.
Spreekuur
Van het wekelijkse spreekuur dat de NAS organiseert wordt in het algemeen
goed gebruik gemaakt zowel door cliënten als door geïnteresseerden vaak
nog zonder beginseltoestemming. Spreekuren worden door de NAS gedraaid
met twee inkomende telefoonlijnen. Het aantal gesprekken dat regulier
binnenkomt kunnen we normaliter goed verwerken.
E-mail-verkeer
Er wordt ook bij de NAS intensief gebruik gemaakt van e-mailverkeer met circa
12.500 ontvangende e-mails en een gelijksoortig aantal uitgaande e-mails.

Contactlanden
Bolivia

In 2019 is er weer nader overleg gevoerd over de accreditatie met o.a. de
ambassade van Bolivia in Nederland, de Nederlandse Centrale Autoriteit en
de vertegenwoordigster van de NAS in Bolivia. Wordt hopelijk vervolgd in
2020.

Dominicaanse Republiek

Helaas hebben we voor dit land geen ouders beschikbaar gekregen in 2019,
mede vanwege de lange duur van verblijf met 6 tot 9 maanden.
Ghana

Dit land was ook in 2019 nog gesloten voor buitenlandse adoptie. Het land
Ghana heeft wel het Haags verdrag geratificeerd.
Thans is het wachten op Ghana dat zij ook intern voldoende compliance zijn
met dit Haags Verdrag voordat internationale adopties hervat kunnen worden.
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Haïti

In 2019 zijn meerdere matchingsvoorstellen gedaan. Daarbij zien we ook dat
de kinderen nu ook uit verscheidene kindertehuizen komen, zoals dat werd
voorzien na de eerdere wets- en procedure wijzigingen. Er is sprake van een
goede samenwerking met de autoriteiten en onze contactpersoon. De
veiligheidssituatie in Haïti heeft ertoe geleid dat vanuit de Nederlandse
Centrale Autoriteit in december 2019 de adopties naar Nederland tijdelijk zijn
opgeschort. Lopende voorstellen kunnen worden afgerond in goede
afstemming.

Nicaragua

Voor adopties vanuit Nicaragua was 2019 een zeer rustig jaar evenals in 2018.
In 2019 is er nog steeds sprake van maatschappelijke onrust hetgeen ook zijn
invloed heeft op continuïteit van de adopties. Onze contactpersoon blijft
positief voor een herstart en de contacten met he Ministerie in Managua zijn
goed.

Portugal

Hongarije

In 2019 is Hongarije met een aantal 27 gerealiseerde adopties het grootste
contactland voor Nederland geworden. De Hongaarse CA is blijvend tevreden
over de samenwerking met Nederland en met de NAS. Bij plaatsingen die
vanwege complexiteit een hoge expertise vragen, alsmede als het gaat om
siblingplaatsingen wordt de NAS benaderd door de Hongaarse CA met de
vraag of wij geschikte ouders kunnen aangeven.
Namibië

Dit land heeft inmiddels aansluiting getroffen bij het Haags Verdrag.
In afwachting van verdere implementatie hiervan in Namibië blijven wij in
afwachting op verdere ontwikkelingen, wanneer men in Namibië op orde is om
internationale adopties te hervatten, conform de nieuwe maatstaven.

De samenwerking met de Portugese CA blijft goed, maar heeft in 2019 helaas
niet gerealiseerd in nieuwe matchingen. Voor 2020 blijft de NAS streven naar
de realisatie van goede plaatsingen vanuit Portugal.

Peru
In 2018 heeft de NAS dit contactland kunnen opstarten met het openstellen
van een wachtlijst. Eerste ouderstellen hebben een intake gehad bij de NAS
en de eerste ouderdossiers zijn opgestuurd en geaccepteerd in 2019. We zijn
in afwachting van mogelijke matchingen.

Tsjechië

De NAS heeft in 2019 één matching kunnen realiseren vanuit Tsjechië. Er is
goed overleg met UMPOD, waardoor we het aantal adoptiedossiers in
Tsjechië kunnen uitbreiden in 2020.
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Verenigde Staten

De NAS blijft beschikbaar om ouders te zoeken voor kinderen die via ons
contact Premier niet binnen de VS te plaatsen zijn. Na inschrijving van ouders
zal afstemming met Premier plaatsvinden om te beoordelen wat zij al dan niet
kunnen bieden aan dienstverlening.
Zambia

Het contactland Zambia is door de NAS ook in 2019 opgeschort, het land heeft
in 2017 aansluiting getroffen bij het Haags Verdrag wat mogelijkheden kan
geven voor samenwerking in de toekomst.

Zuid-Afrika

In 2019 is heeft de NAS een 4-tal plaatsingen gerealiseerd uit Zuid-Afrika. Als
gevolg van politieke en procedurele omstandigheden zijn er minder kinderen
geplaatst dan verwacht. Voor de verdere samenwerking zijn we vol vertrouwen
dat dit aantal weer zal kunnen toenemen. In het voorjaar van 2020 zal de
directeur/bestuurder van de NAS een werkbezoek brengen aan Zuid Afrika.

Foto ©NAS kindertehuis Zuid Afrika
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Trends

Beleidsvooruitzicht 2020

Politieke discussie
Zoals eerder genoemd in dit jaarverslag, zal de Minister van
Rechtsbescherming het beleid inzake adoptie voort zetten, waarbij hij een rol
voor de overheid ziet om meer contacten te onderhouden met herkomst
landen en hij ook de intentie heeft om de Wet, WOBKA te herzien.

Aantal intakes en plaatsingen
Voor 2020 verwachtte de NAS eenzelfde niveau in het aantal intakes (circa 45)
en dat het aantal plaatsingen ongeveer gelijk zal zijn als in 2019, zoals dat in
het budget in december 2019 is opgesteld.
Natuurlijk blijft dit mede afhankelijk van de maatschappelijke en politieke
stabiliteit in de contactlanden.

Samenwerking ketenpartners
Ketenpartners blijven elkaar goed vinden in de samenwerking voor kleine en
grote projecten.
De samenwerkende vergunninghouders weten elkaar goed te vinden en
trekken samen op in een aantal discussies en projecten.

Inmiddels weten we met de publicatie van dit jaarverslag dat het coronavirus
er wereldwijd voor zorgt dat maatschappijen ontwricht worden. Deze situatie
heeft zonder meer ook gevolgen voor het aantal plaatsingen in 2020. Op
moment van opstellen van dit jaarverslag is nog niet te overzien of te
voorspellen welke effecten er zullen zijn op adoptie in het algemeen.
Aspirant-adoptieouders geven aan dat continuïteit een grote rol speelt bij de
keuze voor een Vergunninghouder. De NAS kan hen dit bieden in de diversiteit
van contacten en contactontwikkelingen. Deze lijn zal de NAS ook in 2020
voortzetten
Accreditatie 2020
In 2020 zal de NAS haar 5-jaarlijkse accreditatie verzoeken voor verlengen
van de vergunning voor de periode 2020 – 2025.

pagina 16

Jaarverslag 2019

Verkorte jaarrekening
Ontleend aan de jaarrekening 2019.
Alle bedragen zijn genoteerd in Euro’s.
Balans
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA
31 december 2019

31 december 2018

PASSIVA
31 december 2019

31 december 2018

Vaste activa
Materiële vaste activa

466.472

476.723

Vlottende Activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

13.000
75.376
873.274

Eigen Vermogen

369.238

366.930

Voorzieningen

183.658

187.625

-

69.500

Langlopende schulden

32.703
972.479

Kortlopende schulden

961.650

1.005.182

1.428.122
====== ==

1.481.905
=======

875.226

857.850

1.428.122
========

1.481.905
========
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Colofon

Staat van baten en lasten
2019 werkelijk

2018 werkelijk

Nederlandse Adoptie Stichting
Leeuweringerstraat 57 – 59
3421 CE Oudewater

Baten
Opbrengsten

944.122

952.046

mail

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen op
materiële vaste activa
Overige lasten

339.525

324.753

11.964
550.346

12.262
567.388

Totaal lasten

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke
kosten
Financiële lasten en baten
Overige lasten
Saldo baten en lasten

Web

901.835

904.403

42.287

47.643

-

709

-2.487

-7.111
-2.487

-6.402

-37.492

-

2.308

41.241

www.nederlandseadoptiestichting.nl
www.facebook.com/NederlandseAdoptieStichting
info@nederlandseadoptiestichting.nl

tekst &
opmaak

Arnold Schouten/NAS

goedkeuring

Het jaarverslag 2019 werd in vergadering d.d.
11 november 2020 goedgekeurd door Raad van Toezicht
en Bestuurder
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NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
familie Tromp
NAS

Oudewater, 11 november 2020
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