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Inleiding

Algemene informatie over de NAS

Het jaarverslag 2017 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 2017. 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 2017 heeft gedaan. Het toelichten van de
uitgangspunten van de NAS en de financiële verantwoording vallen daar ook
onder.

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.
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 in 2017 hebben wij aandacht voor dit
standpunt gevraagd bij onze partnerlanden.
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 2017 en ongewijzigd ten opzichte van
2016 uit de volgende vijf leden:
De heer Mr. Paul Baur, voorzitter
Mevrouw Brigitte Elzinga
De heer Anibal Rieks
De heer Mr. Richard van Rijssen
Mevrouw Drs. Dagmar Oudshoorn
Anibal Rieks is in 2017 voor een derde termijn van vier jaar herkozen. Zijn
bijzondere expertise in de Raad van Toezicht is de adoptie afkomst.
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Medewerkers
De personele bezetting van het Bureau bedroeg gemiddeld over 2017
3,9 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 plaatsvervangend
directeur/bestuurder
Laura Bakker
bemiddelaar, hoofd internationale zaken
Tabitha Almgren
bemiddelaar
Jeannon Spoorenberg administratief medewerkster
Fleur de Groot
(financieel) administratief medewerkster

Kengetallen 2017
Plaatsingen
In 2017 heeft de NAS 60 plaatsingen kunnen realiseren. Dit is substantieel
meer dan in 2016 met 33 kinderen en 2015 toen 37 kinderen werden
geplaatst.
Hiermee doet de NAS over het kalenderjaar 29% van het totaal aantal
plaatsingen van de 5 vergunninghouders in Nederland (210 adopties). Over
2017 was de NAS daarmee de grootste Vergunninghouder.
Plaatsingen naar herkomstland

Eind van het jaar was er een vacature voor een Bemiddelaar. Deze vacature is
ontstaan door de wens de bezetting uit te breiden. In december 2017 is een
medewerker aangesteld om per 1 februari 2018 te starten.

Aantal kinderen per land, onderverdeeld naar geslacht:
Land

aantal kinderen

aantal jongens

aantal meisjes

Haiti

14

8

6

Hongarije

24

11

13

Nicaragua

2

Mongolië

1

1

Portugal

9

6

3

Zuid-Afrika

10

7

3

Totaal

60

33

27

2
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Meerjarig overzicht aantal geplaatste kinderen naar land
Land

2017

2016

2015

Bolivia
Eritrea

voortdurende aandacht die wij bij onze partnerorganisaties vragen voor het bij
elkaar houden van siblings. Deze aandacht laat duidelijk resultaat zien.
2014

2013

5

11

2

Haiti

14

5

6

13

7

Hongarije

24

15

11

10

7

Mongolië

1

Nicaragua

2

5

8

10

16

Portugal

9

3

2

3

1

Sri Lanka

1

Tsjechië

1

1

Turkije

1

Verenigde Staten

1

Plaatsingen naar leeftijd
Aantal kinderen per land, onderverdeeld naar leeftijd op moment van
aankomst in Nederland:
Land

0 – 2 jaar

Haiti
Hongarije

1

Nicaragua

2

2 – 4 jaar

4 – 6 jaar

6 – 8 jaar

2

7

4

1

13

7

2

1

Mongolië

>8 jaar

1

Portugal

2

Zuid-Afrika

4

Totaal

9

2

17

1

4

3

3

19

13

2

1

Zuid-Afrika

10

2

8

5

Totaal

60

33

37

46

45

Siblings
In totaal zijn 30 van de 60 kinderen geplaatst in een sibling plaatsing, dat wil
zeggen dat zij in één dezelfde procedure zijn geplaatst bij adoptiefouders in
een plaatsing van 2 , 3 of 4 kinderen tegelijk. De landen waarbij sibling
plaatsingen in 2017 werden gerealiseerd zijn Hongarije, Haïti, Portugal en
Zuid-Afrika.
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
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Special needs
In april 2016 is een nieuwe categorie-indeling voor special needs in gebruik
genomen. Deze indeling is tot stand gekomen na een project waarin het
Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van VWS, de Raad voor de
Kinderbescherming, de Vergunninghouders en de Stichting
Adoptievoorzieningen hebben samengewerkt. De werkgroep adoptie van de
Nederlandse kinderartsen heeft een adviserende rol gespeeld bij de
totstandkoming. Einde 2017 is de nieuwe categorie-indeling nog iets
aangepast na evaluatie.
Het aantal plaatsingen van kinderen met een special needs achtergrond in
2017 is procentueel min of meer gelijk gebleven.
Vanuit alle contacten werden bij de NAS in 2017 52 van de 60 kinderen met
een special need geplaatst (87%). In 2016 was dit 91%, in 2015 was dit 78%
en in 2014 58%.
Ook over afgelopen jaar zien we dat in zwaarte en soort special needs geen
opvallende wijzigingen zijn. Net als in andere jaren werd in 2017 bij de NAS
het grootste deel van de kinderen bij de NAS ingedeeld in de categorie A.
Hierbij 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.
Om de privacy van de betrokken kinderen te beschermen, wordt op het niveau
van individuele Vergunninghouders geen statistiek afgegeven over de indeling
naar categorie special needs.
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Gevoerd beleid 2017
Contactontwikkeling en -beheer
In 2016 heeft Macky Hupkes, tot dan verantwoordelijk voor de buitenlandse
contacten, om gezondheidsredenen een stap terug moeten doen. Begin 2017
is Laura Bakker in dienst gekomen, o.a. voor contactontwikkeling en –beheer.
In 2017 hebben we binnen de NAS gelukkig weer goede aandacht kunnen
geven aan nieuwe contactlanden en bestaande partners.

Intakes en procedures
Er zijn 40 intakes met cliënten gehouden (ten opzichte van 35 in 2016). 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 2017 dus ook 40 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.

In overleg met de Nederlandse Centrale Autoriteit en de Boliviaanse
Autoriteiten en ambassade is weer een stapje gezet om de accreditatie te
verkrijgen. We gaan er einde 2017 vanuit dat de accreditatie in 2018
verkregen moet gaan worden, om Bolivia vervolgens weer op te kunnen
starten.
Nadrukkelijk is gewerkt aan de contactontwikkeling voor Peru.
Al in 2012 zijn we aan het werk met dit contactland. Hierbij had de Peruaanse
Centrale autoriteit in eerste instantie aangegeven dat ze nog geen nieuwe
organisaties wilden accrediteren. Begin 2017 is dit vrijgegeven voor enkele
organisaties, waaronder de NAS. Aanleiding voor de uitnodiging om te
accrediteren is de expertise van de NAS op het gebied van special needs en
sibling plaatsingen. Natuurlijk hebben we gehoor gegeven aan deze
mogelijkheid tot accreditatie bij de Centrale Autoriteit van Peru. Dit heeft ertoe
geleid dat we medio 2017 het accreditatie verzoek hebben ingediend en einde
2017 hebben we daadwerkelijk de accreditatie ontvangen vanuit Peru.
Vervolgens is de instemming op de accreditatie aangevraagd bij de
Nederlandse Centrale Autoriteit.
Peru wordt nogmaals bezocht begin 2018 om puntjes op de i te zetten
alvorens we over kunnen gaan tot openstelling, naar verwachting in het eerste
half jaar van 2018.
Ook voor enkele andere landen zijn weer stapjes gezet in verdere
contactontwikkeling.
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Contacten met ketenpartners en leveranciers
Ketenoverleg
Met de ketenpartners werd ook in 2017 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.
Samenwerking Vergunninghouders
De positieve samenwerking tussen de Vergunninghouders is ook in 2017
doorgezet. Er is door de Vergunninghouders deelgenomen aan diverse
projecten zoals onder meer medische duiding, vaststellen toekomst scenario’s
voor adoptie, categorie-indeling special needs, beoordeling van interpretatie
medische risico’s en rootsonderzoek.
In 2017 is enkele keren door media adopties in het verleden belicht, onder
andere uit Sri Lanka en Bangladesh. Vergunninghouders hebben een
gezamenlijke verklaring afgegeven, die begrip toont voor de situatie van deze
geadopteerden, maar daar naast stelt dat de adopties uit de jaren ’70 en ’80
niet vergelijkbaar zijn met adopties van heden.

Project medische duiding
Ook in 2017 heeft de NAS bijgedragen aan het project medische duiding. Dit
heeft ertoe geleid dat een tweede herziene versie van de Special Need lijst is
vastgesteld in 2017, die vanaf begin 2018 integraal zal gaan gelden binnen de
adoptieketen.
In 2017 is door middel van een pilot beoordeeld wat de werkwijze is van de
Vergunninghouders ten aanzien van medische duiding. Deze beoordeling is
gedaan door een aantal kinderartsen. Een van de centrale vragen daarbij was
of het gewenst c.q. noodzakelijk is dat een Nederlandse (kinder)arts altijd
betrokken moet zijn in het proces van beoordeling van een matchingsdossier.
De conclusie van de pilot ten aanzien van de NAS is dat wij uitstekend werk
doen met soms hele complexe dossiers. In algemene zin is geconcludeerd dat
Vergunninghouders op een adequate wijze medische duidingen laten
verrichten, maar een ook dat een Nederlandse (kinder)arts in elke
matchingsbeoordeling als toegevoegde waarde geldt. In 2018 zal dit verder
worden geïmplementeerd.
Einde 2017 heeft de NAS om de tafel gezeten met 3 kinderartsen om te
beoordelen hoe deze dienstverlening ten behoeve van de NAS ingezet kan
worden in de loop van 2018.

Leveranciers
De NAS onderhoudt regelmatig contact met leveranciers, zeker zij die
betrokken zijn in de dienstverlening voor cliënten van de NAS. In de enquête
die aan cliënten wordt toegestuurd in het kader van kwaliteitsbewaking, wordt
naar de ervaringen gevraagd met deze partners in het ASP. Ook in 2017
geven cliënten in uitermate positieve beoordelingen over de ASP leveranciers
van de NAS (4,1 tot 4,7; op een schaal van 1 tot 5).
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Politiek
In 2017 hebben de Vergunninghouders gezamenlijke standpunten ingenomen
ten aanzien van adoptiebeleid en input verstrekt aan de Tweede Kamer, zowel
schriftelijk door middel van factsheets, als in een hoorzitting. Ook is daarbij
gereageerd op de brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van
31 januari 2017, die heeft gesteld dat het RSJ rapport van 2016 politiek niet
gevolgd zal worden en de Staatssecretaris blijft uitgaan van het huidige model
met enkele aanpassingen. Zo wil hij dat de Centrale Autoriteit een nadrukkelijk
rol gaat spelen in contacten met buitenlandse Centrale Autoriteiten.
De NAS heeft ongevraagd additioneel input geleverd aan de Nederlandse
Centrale Autoriteit ten aanzien van subsidiariteitsbeginsel zoals dat speelt in
drie Europese landen, omdat het RSJ rapport van 2016, naar oordeel van de
NAS, een gebrek aan inzicht laat zien in de vertoonde praktijk van deze
landen.
De hoorzitting in de Tweede Kamer is gehouden in mei 2017.
Voor januari 2018 is een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer
geagendeerd inzake adopties met de nieuwe Minister voor
Rechtsbescherming, ressorterende onder het Ministerie van Justitie en
Veiligheid.
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Kwaliteitsmanagement
Audits
In 2017 heeft een reguliere jaarlijkse audit plaats gehad bij de NAS. In de
externe audit door DNV is daarbij getoetst op de nieuwe ISO 9001 norm,
namelijk die van het jaar 2015.
Ook dit jaar is Team NAS goed geslaagd hiervoor en nu volgens de laatste
versie van de normering.
Ook zijn daarnaast 2 interne audits gehouden.

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 nog steeds relatief hoog: 83%
stuurt de eerste vragenlijst terug en 76% de tweede, een vergelijkbare respons
percentages met 2016. De gemiddelde beoordeling is ook hoog met een 4,2
op een 5-puntsschaal in de eerste enquête en 3,8 in de tweede.
Met de 3,8 zitten we wel onder het gewenste niveau. Het gemiddelde is hier
lager vanwege twee er uit springende lage scores waarbij de duur van de
adoptieprocedure heeft meegespeeld in de beoordeling.
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. Zie
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 er sprake was van
soms lange wachttijden tot matching en voor Nicaragua zien we dat er enige
onduidelijkheid was over wijziging van de procedure.
Klachten
Einde 2017 is bij de KVIA 1 klacht ingediend over de NAS.
In overleg met betrokkene is er voor gekozen om deze klacht eerst binnen de
NAS te beoordelen. Dit wordt in 2018 opgevolgd.
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Nazorg

Financieel beheer

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.

Jaarrekening
De jaarrekening 2017 geeft aan een totale opbrengst uit de bemiddelingen
(baten) van € 921.624,= en een positief saldo van baten en lasten van
€ 36.792,=.

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.

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 2017 vindt u achterin dit jaarverslag.
Investeringen
In 2017 is er door de NAS een investering gedaan in een nieuw telefoon
systeem.
Financiële administratie
De financiële administratie is in 2017 door de NAS zelf uitgevoerd.
Accountantskantoor Flynth heeft de samenstellingsverklaring over de
jaarrekening 2017 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.

pagina 12

Jaarverslag 2017

Communicatie
Oriëntatiegesprekken
In 2017 zijn er weer oriëntatiegesprekken gevoerd. 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,
alle bijeenkomsten zijn steeds volgeboekt. De vraagstelling kunnen wij daarbij
juist aan met de bezettingscapaciteit.

De training werd verzorgt vanuit de NAS en in samenwerking met de Stichting
Adoptievoorzieningen en ervarinsgdeskundige ouders die in het verleden een
grote sibling-groep hebben gedaopteerd in één procedure.
Voor de training was goede belangstelling en werd een zeer nuttige sessie
gevonden.

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 2017 werden 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
tweemaal 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 adopteifkind en de ingroei van de eerste maanden.
Training meerlingen
Door toename van het aantal adoptiefkinderen vanuit het buitenland in grotere
sibling groepen, heeft de NAS in juni 2017 voorlichting gegeven omtrent de
procedure en opname van dit soort groepen kinderen, daarbij kan het gaan om
3, 4 of 5 kinderen tegelijk.

Website
Het project voor de nieuwe website van de NAS is door de drukke
werkzaamheden nog weer uitgesteld. We hopen in 2018 hier weer aan toe te
komen.
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.
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Contactlanden

procedure voor El Salvador waren hebben we nadere afstemming gezocht om
alternatieven te beoordelen.

Bolivia

In 2017 is er 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
2018 met het weer kunnen herstarten in Bolivia.

Dominicaanse Republiek

Vanuit de NAS was één ouderpaar beschikbaar voor een voorstel uit dit
contactland, maar heeft besloten om te switchen van contactland. Reden
hiervan was overigens niet het contactland, maar een specifieke match vanuit
een ander contactland van de NAS.
Helaas hebben we voor dit land geen ouders beschikbaar, mede vanwege de
lange duur van verblijf met 6 tot 9 maanden.
In 2018 zullen we moeten beoordelen of we door willen gaan met dit
contactland.
El Salvador

Voor El Salvador geldt dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de
verantwoordelijke organisatie van adopties. In een eerder stadium hebben we
reeds gemerkt dat de contacten moeizaam verlopen en hebben we support
verzocht aan de Nederlandse consul en ook de Nederlandse Centrale
Autoriteit. Einde 2017 hebben we onvoldoende vertrouwen erin dat de
adopties op korte termijn vlot getrokken kunnen worden. Met cliënten die in
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Ghana

Dit land was ook in 2017 gesloten voor buitenlandse adoptie. Het land Ghana
heeft inmiddels 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.

Mongolië

In 2017 is een kind vanuit Mongolië geplaatst.
Voorlopig worden geen nieuwe dossiers naar dit land opgestuurd.
Namibië

Haïti

In 2017 zijn meerdere kinderen thuis gekomen en ook inmiddels uit
verscheidene kindertehuizen. De verwachting is dat het aantal kindertehuizen
van waaruit kinderen naar Nederland toekomen verder zal uitbreiden omdat de
IBESR de matchingsvoorstellen doet onafhankelijk van een kindertehuis.
Er is sprake van een goede samenwerking met de autoriteiten en ons
contactpersoon.
Hongarije

In 2017 werd een voor de NAS record aantal adopties uit Hongarije
gerealiseerd. Met een aantal 24 was dit het hoogste aantal sinds de start van
de NAS hiermee in 2010. De Hongaarse CA is weer bijzonder tevreden over
de samenwerking met Nederland en met de NAS. Bij plaatsingen die vanwege
complexiteit een hoge expertise vragen, wordt als eerste de NAS benaderd
door de Hongaarse CA.
Ook is in overleg met de CA Hongarije besloten om het aantal dossiers van
adoptiefouders dat we in Hongarije hebben liggen, zo mogelijk uit te breiden.

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.
Nicaragua

Voor adopties vanuit Nicaragua was 2017 een relatief rustig jaar, nadat in de
tweede helft van 2016 de adopties stil waren gelegd door het land zelf. Een
drietal matchingen zijn gedaan waarvan twee gezinnen thuisgekomen zijn in
2017 en een ander gezin begin 2018 zal volgen. Ook hebben we gezien dat de
procedure op details is aangepast. De verwachting is dat in de tweede helft
van 2018 weer matchingen gerealiseerd worden, waarbij door de
Nicaraguaanse autoriteiten veel vertrouwen in de samenwerking met de NAS
is uitgesproken.
Panama

In 2017 was er geen zicht op herstart van dit opgeschorte contact.
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Portugal

De samenwerking met de Portugese CA blijft zeer prettig. Met 9 kinderen die
in 2017 zijn geplaatst, o.a. in sibling plaatsingen is de goede samenwerking
bevestigd.

Turkije

Er worden thans geen ouderdossiers opgestuurd naar het land omdat Turkije
kenbaar heeft gemaakt hier geen behoefte aan te hebben.
Verenigde Staten

Peru
Einde 2017 heeft de NAS de accreditatie ontvangen vanuit de Centrale
Autoriteit van Peru om te kunnen bemiddelen in interlandelijke adoptie vanuit
dit land. In 2018 verwacht de NAS dit contactland te kunnen opstarten.
Sri Lanka

In 2017 werden geen kinderen geplaatst vanuit dit land.
In dit land heeft de NAS geen actieve ouderdossiers meer liggen. Er is geen
verwachting dat Sri Lanka binnenkort opengesteld wordt door de NAS.

Tsjechië

Na een eerste plaatsing voor een kind in 2016 zijn in 2017 geen adopties
gerealiseerd. Wel heeft de NAS diverse contacten onderhouden over
mogelijke adopties, maar heeft niet geresulteerd in een concreet
matchingsvoorstel.

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 2017 opgeschort, het land heeft
in 2017 aansluiting getroffen bij het Haags Verdrag wat mogelijkheden kan
geven voor samenwerking in de toekomst.

Zuid-Afrika
In 2017 is het aantal adopties via de NAS weer toegenomen. Met een aantal
van 10 plaatsingen zijn NAS en Wandisa content en het vertrouwen blijft over
en weer groot. Wandisa is een zeer betrokken en bevlogen organisatie die
zich inzet voor het welbevinden van veel betrokken kinderen.
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Trends

Beleidsvooruitzicht 2018

Politieke discussie
De discussie in de politiek zal in 2018 worden vervolgd. Alhoewel de
Staatssecretaris in januari 2017 reeds zijn toekomstschets heeft gegeven volgt
een Algemeen Overleg met de nieuwe Minister in januari 2018.

Aantal intakes en plaatsingen
Voor 2018 verwacht de NAS een lichte stijging in het aantal intakes en dat de
plaatsingen iets zullen dalen ten opzichte van het jaar 2017.
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.

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 2018
voortzetten.
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Verkorte jaarrekening
Ontleend aan de jaarrekening 2017 waarbij Flynth Adviseurs en Accountants
een samenstellingsverklaring heeft afgegeven.
Alle bedragen zijn genoteerd in Euro’s.
Balans
(na verwerking resultaatbestemming)
PASSIVA

ACTIVA
31 december 2017

31 december 2017

31 december 2016
Eigen Vermogen

Vaste activa
Materiële vaste activa

486.265

496.097

Bestemmingsreserve
Overige reserves

41.612
842.302

29.571
865.780
883.914

1.370.179
====== =

895.351

1.391.448
=======

4.964
320.725

4.964
283.933
325.689

288.897

Voorzieningen

133.483

108.524

Langlopende schulden

126.300

183.100

Kortlopende schulden

784.707

810.927

1.370.179
=======

1.391.448
========

Vlottende Activa
Vorderingen
Liquide middelen

31 december 2016

pagina 18

Jaarverslag 2017

Colofon

Staat van baten en lasten
2017 werkelijk

2016 werkelijk

Baten
Opbrengsten

921.624

872.223

305.629

329.830

11.989
557.363

16.429
500.218

Totaal lasten

874.981

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

tekst &
opmaak

Arnold Schouten

goedkeuring

Het jaarverslag 2017 werd in vergadering d.d. 21 april 2018
goedgekeurd door Raad van Toezicht en bestuurder

846.477

46.643
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke
kosten

Web
mail

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen op
materiële vaste activa
Overige lasten

Nederlandse Adoptie Stichting
Leeuweringerstraat 57 – 59
3421 CE Oudewater

25.746

2.973

6.154

-12.824

-14.085

Financiële lasten en baten

-9.851

-7.931

Saldo baten en lasten

36.792
=====

17.815
=====
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familie Hol Oostelbos
Macky Hupkes
Macky Hupkes
familie Kok Marskamp
familie Gras van de Veerdonk
familie Van Bale Welfing
familie Robben Tuijl, Sky High
familie Theben Cretier
familie Groot Nuelend Nijland

Oudewater, 21 april 2018
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