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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.
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.

Inleiding
Het jaarverslag 2016 bestaat zoals gebruikelijk uit twee delen: een
bestuursverslag en de verkorte jaarrekening. Hiermee geeft het jaarverslag de
openbare verantwoording van de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) over
het jaar 2016. 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 2016 heeft gedaan. Het toelichten van de
uitgangspunten van de NAS en de financiële verantwoording vallen daar ook
onder.

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.
Opvallend is dat in Nederland wél volgens het
subsidiariteitsprincipe wordt gewerkt daar waar het gaat
om internationale adoptie – dus voor kinderen die vanuit
het buitenland worden geadopteerd. Maar wanneer het
gaat om beschermende maatregelen voor kinderen in
Nederland, wordt het subsidiariteitsprincipe niet
gehanteerd. Met andere woorden: we leggen de
subsidiariteit voor binnenkomende adopties langs een
meetlat die niet voor kinderen in Nederland wordt
gehanteerd. Als NAS vragen we hiervoor aandacht aan
de politiek, in het belang van kinderen in Nederland.
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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.
Projecthulp, adoptie en financiën
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 2016 hebben wij aandacht voor dit
standpunt gevraagd bij onze partnerlanden.
Een discussiepunt dat hierbij steeds prominenter naar boven komt is dat het te
adopteren kind belang heeft bij goede duiding van zijn achtergrond. Hieraan
zijn kosten verbonden die voor veel landen niet te dragen zijn. Op dit moment
heeft alleen Haïti in de regelgeving vastgelegd welk bedrag maximaal mag
worden doorbelast via de Vergunninghouder, voor psychologisch,
maatschappelijk en medisch onderzoek. Alhoewel het samenstellen van een
kinddossier geen link heeft met projecthulp en financiële ondersteuning, gaat
het wel om een geldstroom die regulering behoeft om de schijn van
belangenverstrengeling te voorkomen. De NAS wil er voor pleiten dat dit
onderwerp wordt geagendeerd bij de eerstvolgende Special Convention van
het Haags Verdrag.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond eind 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
Richard van Rijssen is in 2016 voor een tweede termijn van vier jaar herkozen.
Zijn bijzondere expertise in de Raad van Toezicht is financiën.
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.

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.
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Medewerkers
De personele bezetting van het Bureau bedroeg gemiddeld over 2016 4,2
FTE. De volgende medewerkers waren eind van het jaar in dienst bij de NAS:
Arnold Schouten
algemeen directeur (directeur/bestuurder)
Macky Hupkes
directeur internationale zaken & communicatie
(plaatsvervangend directeur/bestuurder)
Tabitha Almgren
bemiddelaar
Karlijn Offergelt
bemiddelaar
Jeannon Spoorenberg administratief medewerkster
Fleur de Groot
(financieel) administratief medewerkster
Eind van het jaar was er een vacature voor een Hoofd internationale
zaken/bemiddelaar. Deze vacature is ontstaan als gevolg van ziekte van
Macky Hupkes die zal terugtreden als directeur internationale zaken per medio
januari 2017.

Kengetallen 2016
Plaatsingen
In 2016 heeft de NAS 33 plaatsingen kunnen realiseren. Dit is – tegen de
verwachting in – minder dan in 2015 toen 37 kinderen werden geplaatst.
Oorzaak van deze daling kan voornamelijk worden gevonden in het
onverwacht tijdelijk stil leggen van de adopties vanuit Nicaragua door de
autoriteiten van het land zelf. Een procedurele wijziging in Zuid-Afrika heeft
bijgedragen aan het lage aantal plaatsingen uit dit land.
De verwachting is dat in 2017 het aantal plaatsingen weer iets hoger zal
liggen.
Plaatsingen naar herkomstland
Aantal kinderen per land, onderverdeeld naar geslacht:
Land

aantal kinderen

aantal jongens

aantal meisjes

Haiti

5

4

1

Hongarije

15

11

4

Nicaragua

5

4

1

Portugal

3

1

2

Zuid-Afrika

2

2

Tsjechië

1

Eritrea*

2

1

1

Totaal

33

23

10

1

* dit betreft deelbemiddeling
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Meerjarig overzicht aantal geplaatste kinderen naar land
Land

2016

2015

Bolivia

2014

2013

5

11

2

Haiti

5

6

13

7

Hongarije

15

11

10

7

Nicaragua

5

8

10

16

Portugal

3

2

3

1

Tsjechië

1

1

Turkije

1
1

1

Zuid-Afrika

2

8

5

Totaal

33

37

46

45

0 – 2 jaar

2 – 4 jaar

Haiti

4 – 6 jaar

6 – 8 jaar

3

2
4

Hongarije

1

6

4

Nicaragua

1

1

3

Portugal

1

1

Zuid-Afrika

1

Tsjechië

1

Verenigde Staten

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

Eritrea

Sri Lanka

Plaatsingen naar leeftijd

1

1

Eritrea
Totaal

1

2
3

11

11

8

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.
De nieuwe indeling heeft er toe geleid dat het aantal kinderen dat wordt
geregistreerd met een special needs is gestegen. Zo worden bijvoorbeeld
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kinderen die te vondeling zijn gelegd ingedeeld in de categorie “onbekend
risico”, wat een special needs indeling is. Reden hiervoor is dat door het
ontbreken van informatie over biologische ouders en zwangerschap, er geen
gegevens zijn over de achtergrond van een kind. Er kan geen inschatting
worden gemaakt voor de toekomst. Voorheen werden deze kinderen niet in
een special need categorie ingedeeld als zij op moment van adoptie gezond
waren.

Ook over afgelopen jaar zien we dat in zwaarte en soort special needs geen
opvallende wijzigingen zijn. Net als in andere jaren werd in 2016 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.

Het aantal plaatsingen van kinderen met een special needs achtergrond in
2016 is procentueel dan ook gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor.
Vanuit alle contacten werden bij de NAS in 2016 30 kinderen met een special
need geplaatst (91%). In 2015 was dit 78% en in 2014 58% en in 2013 56%
van de kinderen.

Om de privacy van de betrokken kinderen te beschermen, wordt op
Vergunninghouderniveau geen statistiek afgegeven over de indeling naar
categorie special needs.
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Gevoerd beleid 2016
Contactontwikkeling en -beheer
Door ziekte van Macky Hupkes heeft contactontwikkeling in 2016
noodgedwongen weinig aandacht gekregen. De beschikbare tijd en aandacht
is vooral naar het beheer van lopende contacten gegaan. In de zomer van
2016 is duidelijk geworden dat Macky om gezondheidsredenen een stap terug
zal moeten doen. Er is een vacature gesteld voor een hoofd internationale
zaken die ook bemiddelingstaken zal gaan doen. Dit heeft er toe geleid dat
Laura Bakker is aangenomen. Zij zal per 2 januari 2017 starten bij de NAS.
De verlengde accreditatie voor Bolivia lijkt una historia sin fin. Toch zijn er ook
in 2016 ontwikkelingen geweest rondom dit contactland. Begin 2016 was de
advocaat die het dossier van de NAS behandelt voor overleg met de CA in
Nederland. Later het jaar was onze contactpersoon Inés Gougeon in
Nederland voor overleg met de Boliviaanse zaakgelastigde in Den Haag. De
ambassadeur toonde zich een uitgesproken voorstander van de verlenging
van de accreditatie en is inmiddels ook in dit proces betrokken. Het blijft
spannend wanneer we weer in dit mooie land aan het werk kunnen gaan.

ouders en kinderen vanuit Bolivia een reünie georganiseerd. Sommige
kinderen zijn al vele jaren geleden geadopteerd en het was geweldig om te
zien hoe zij opgroeien in Nederland. Inés was erg in haar nopjes met de
reünie.
Een werkbezoek werd door de NAS gebracht aan Nicaragua en Portugal.
Intakes en procedures
Er zijn 35 intakes met cliënten gehouden. De NAS nodigt aspirantadoptieouders uit voor een intake op het moment dat zij ook een
bemiddelingsprocedure voor een specifiek contact kunnen opstarten. Dit houdt
in dat er in 2016 dus ook 35 nieuwe procedures zijn opgestart. In 2015 werden
er 47 intakes gehouden. 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 aspirant-adoptieouders.

Werkbezoeken
In het afgelopen jaar hebben we gasten mogen ontvangen bij de NAS. Vanuit
Portugal is onze partner ter plaatse, Anke Schaeffers, voor een werkbezoek in
Nederland geweest. Zij was aanwezig bij het Open Huis van de NAS in
oktober. Met de nog kleine groep van gezinnen die een kind uit Portugal heeft
geadopteerd, is een reünie gehouden. Ook wachtende ouders waren daarbij
aanwezig. Het was erg leuk om te zien hoe ontzettend goed de kinderen
vanuit Portugal het doen in Nederland.
Onze partner uit Bolivia, Inés Gougeon, was in Nederland voor een bezoek
aan de Boliviaanse ambassade in Den Haag, zie ook hiervoor. We zijn samen
met de Nederlandse Centrale autoriteit in met Inés bij de ambassade geweest
ten behoeve van het accreditatie proces. Daarnaast werd voor de groep
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Contacten met ketenpartners en leveranciers
Ketenoverleg
Met de ketenpartners werd ook in 2016 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 Veiligheid en Justitie, 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,
zoals bijvoorbeeld het Ministerie van VWS of de IND.
Samenwerking Vergunninghouders
De positieve samenwerking tussen de Vergunninghouders is ook in 2016
doorgezet. Er is door de Vergunninghouders deelgenomen aan diverse
projecten zoals onder meer medische duiding, vaststellen toekomst scenario’s
voor adoptie, en categorie-indeling special needs.
Ook nemen de Vergunninghouders steeds vaker een gezamenlijk standpunt in
en wordt gezamenlijk opgetrokken bij media aandacht voor adoptie. Zo is er
eind 2015 aandacht gevraagd aan de Minister en de Tweede Kamer over de
illegale opname van kinderen onder het mom van adoptie. Dit is in 2016
opgevolgd. Vergunninghouders blijven zich inzetten voor het nemen van
maatregelen tegen deze illegale opnames, mede vanwege de negatieve
uitstraling naar reguliere adoptie die is omgeven door zorgvuldigheidseisen.
Wanneer het gaat om terminologie vinden Vergunninghouders het belangrijk
om te spreken over illegale opneming en niet over adoptie. Terminologie over
illegale opnames draagt namelijk ook in belangrijke mate bij aan slechte
beeldvorming rond de reguliere adopties.

naar de ervaringen gevraagd met deze partners in het ASP. Ook in 2016
geven cliënten in het algemeen een positieve beoordeling over de ASP
leveranciers van de NAS.
In het afgelopen jaar zijn we gaan samenwerken met een nieuwe partner voor
het regelen van de adoptiereizen. Gezinnen zijn over het algemeen genomen
tevreden over deze partner.
Project medische duiding
Ook in 2016 heeft de NAS bijgedragen aan het project medische duiding. Dit
project loopt sinds 2014.
Onderdeel van het dit veelomvattende project is de indeling in special needs
categorieën. Ten behoeve van voorlichting aan aspirant adoptieouders, hun
oriëntatie op special needs en het proces van matching, was er behoefte aan
een fijnmaziger systeem van categorieën.
De werkgroep die hiermee aan de gang is gegaan is tot de conclusie gekomen
dat de categorie-indeling zoals deze sinds 2009 wordt gehanteerd,
gehandhaafd moest blijven. Tegelijkertijd moest er eenduidigheid komen over
het wel of niet indelen van bepaalde achtergronden, zoals bijvoorbeeld de
onbekende achtergrond van een vondeling en wanneer we spreken over een
verstandelijke beperking en wanneer over een verlaagd IQ. Gedurende het
project is vastgesteld dat gewaakt moet worden voor het creëren van
schijnzekerheid door duiding en indeling: het blijven kinderen en die komen
niet met fabrieksgarantie.
In 2017 zal het gebruik van de categorie-indeling worden geëvalueerd. Nu al is
duidelijk dat als gevolg van uitbreiding van met name de categorie ‘risico’s’ er
meer kinderen worden geïdentificeerd met een special needs achtergrond.

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
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Politiek
Alhoewel in 2016 adoptie niet op de agenda van de Tweede Kamer stond,
heeft het onderwerp wel veel stof opgeworpen. Helaas op een negatieve
manier.
In opdracht van de Minister werd door een adviesbureau aan de hand van
gesprekken met diverse stakeholders in de adoptieketen een viertal scenario’s
aangedragen over de toekomst van interlandelijke adoptie. Deze scenario’s
hadden draagvlak binnen de adoptieketen. Uitgangspunt hierbij was het
toekomstbestendig maken van het werkveld, in een scenario waarbij de
belangen van kinderen het best worden gediend.
Naar aanleiding van het rapport is door de Minister is aan de Raad voor
Strafrechttoepassing en Jeugdbeleid (RSJ) gevraagd om een advies te geven
over de voorliggende scenario’s. Geheel onverwacht heeft de RSJ een vijfde
– en volgens de RSJ enig acceptabel scenario – toegevoegd, namelijk het
volledig stoppen van interlandelijke adoptie. In rapport met onzorgvuldige
wetenschappelijke onderbouwing stelt de RSJ dat kinderen alleen in de eigen
regio moeten worden opgevangen en dat internationale adoptie ongewenst is.

Kwaliteitsmanagement
Audits
In 2016 heeft een reguliere jaarlijkse audit plaats gehad bij de NAS. Ook dit
jaar is Team NAS weer met vlag en wimpel geslaagd.
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: 84%
stuurt de eerste vragenlijst terug en 76% de tweede. De gemiddelde
beoordeling is ook onverminderd hoog 4,4 op een 5-puntsschaal in de eerste
enquête en 4,1 in de tweede.

Ook in communicatie strategie heeft de RSJ een bijzondere keuze gemaakt:
nog voor publicatie van het rapport werden door RSJ al interviews gegeven
aan diverse media. Betrokkenen in de keten, waaronder Vergunninghouders,
moesten via journalisten vernemen dat er een rapport zou komen met een
bijzonder negatieve strekking. Geadopteerde pubers en volwassenen zijn zeer
geraakt door de wijze waarop RSJ haar standpunt naar buiten heeft gebracht.
Direct na publicatie is vanuit de hoek van de wetenschap, volwassen
geadopteerden, adoptieouders en ketenpartners sterk geageerd tegen de
conclusies en de onderbouwing van het rapport. In 2017 zal dit een vervolg
krijgen in de vorm van een hoorzitting in de Tweede Kamer.
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Klachten
In 2016 zijn bij de KVIA 2 klacht ingediend over de NAS. Er zijn in dit jaar 3
klachten behandeld, waarvan een klacht die eind 2015 werd ingediend.
Een klacht betrof de inschrijving en de verplichting om het inschrijfgeld te
betalen indien het gezinsrapport wordt opgestuurd naar de NAS. Een gezin
was het hiermee niet eens, ondanks dat zij aantoonbaar meerdere keren zijn
gewezen op de procedure voor inschrijving, inclusief de bijbehorende kosten.
De klachtencommissie heeft geoordeeld dat de NAS er niet zonder meer van
uit mag gaan dat aspirant adoptieouders bij de NAS ingeschreven willen
worden als zij hun rapport laten opsturen. De NAS onderschrijft dit oordeel van
de commissie niet. Desondanks heeft de NAS de inschrijfprocedure
aangepast. Na ontvangst van een gezinsrapport zullen aspirant adoptieouders
eerst een verklaring moeten afgeven dat zij ingeschreven willen worden bij de
NAS inclusief de financiële verplichting die hier aan vast zit. De NAS betreurt
het gedwongen te worden tot deze bureaucratische maatregel.
Een tweede klacht betrof een adoptieouder die nadat de adoptie uitspraak in
het land was gedaan, maar het kind nog niet was opgehaald, alsnog af zag
van de adoptie. De betreffende ouder had het kind bezocht in het kindertehuis
voor de verplichte socialisatie. Enkele maanden na dit bezoek heeft de ouder
zelf een medische diagnose gesteld aan de hand van een foto van het
betrokken kind. Deze ´diagnose´ werd niet onderbouwd door het kinddossier
en ook niet door later deskundig onderzoek. Desondanks wilde de ouder de
procedure niet vervolgen. Door de klachten commissie is geoordeeld dat er
geen sprake is van fouten in het matchingsproces. Wel heeft de commissie
– zonder dat er sprake was van een klacht hierover – geoordeeld dat de NAS
niet hoefde te wachten met het terugdraaien van de adoptie tot het moment
dat de betrokken adoptieouder de rekening hiervoor had betaald. Het is echter
niet aan de NAS om de adoptie terug te laten draaien, maar aan de
autoriteiten in het zendende land.

De derde klacht betrof een gezin dat een prematuur geboren tweeling
adopteerde. Bij opname in het gezin had de tweeling een kalenderleeftijd
jonger dan 6 maanden en een gecorrigeerde leeftijd van 3 maanden. Ouders
hadden aangegeven niet open te staan voor een kind waarbij een aantal
specifieke aandoeningen was gediagnosticeerd, maar wel voor het risico op
deze aandoeningen. Gezien de leeftijd en achtergrond van de kinderen, betrof
het een zogenaamde ´hoog risico´ plaatsing. Ouders hebben verzocht om
aanvullend onderzoek voorafgaand aan plaatsing. Dit verzoek werd door de
autoriteiten in het zendende land niet gehonoreerd omdat er naar mening van
de behandelende arts van de kinderen geen aanleiding was tot zorgen op het
gebied van het verzoek. Ouders hebben er voor gekozen om dit risico te
accepteren en door te gaan met de procedure. Kort na plaatsing in het gezin
werd in het land bij één van de kinderen alsnog een van de door ouders
uitgesloten aandoeningen vastgesteld. Ouders hebben de moeilijke keuze
gekregen om wel of niet door te gaan met de adoptie en hebben er voor
gekozen om de aan hen voorgestelde kinderen toch te adopteren. Na
thuiskomst hebben ouders een drietal klachten ingediend bij de
klachtencommissie. Deze zijn alle drie afgewezen. Ouders waren het niet eens
met deze uitspraak en hebben de commissie verzocht om herbeoordeling. Dit
verzoek is door de commissie afgewezen.
In deze zaak zijn door ouders ook klachten ingediend bij de Inspectie
Jeugdzorg. De NAS heeft geen inzage gekregen in deze klachten. Ultimo 2016
was deze procedure nog niet afgerond.
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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.

Jaarrekening
De jaarrekening 2016 geeft aan een totale opbrengst uit de bemiddelingen
(baten) van € 872.223,= en een positief saldo van baten en lasten van
€ 17.815,=.
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
vaste lasten van de organisatie gedekt kunnen worden.
De verkorte jaarrekening 2016 vindt u achterin dit jaarverslag.
Investeringen
In 2016 is er door de NAS een investering gedaan in een nieuwe server.
Financiële administratie
De financiële administratie is in 2016 door de NAS zelf uitgevoerd.
Accountantskantoor Flynth heeft de samenstellingsverklaring over de
jaarrekening 2016 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.
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Communicatie
Oriëntatiegesprekken
In 2016 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 volgeboekt.
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 2016 werden in april en in oktober een Open Huis
georganiseerd.
In oktober was voor het eerst de insteek om ervaringsdeskundige ouders te
vragen die een kind met special needs hadden geadopteerd. Dit bleek een
schot in de roos, het was een van de drukst bezochte Open Huizen ooit.

Contactlanden
Bolivia

In 2016 is er overleg gevoerd over de accreditatie met o.a. de ambassade van
Bolivia in Nederland. De advocate van de NAS in La Paz en de
vertegenwoordigster van de NAS waren in twee verschillende werkbezoeken
in Nederland voor overleg met de Centrale autoriteit en de ambassade. Wordt
zonder twijfel vervolgd in 2017
Dominicaanse Republiek

Eén ouderpaar wacht op een voorstel.
El Salvador

Voor de dossiers van aspirant adoptieouders wachten we op voorstel.
Website
Het project voor de nieuwe website van de NAS is door de drukke
werkzaamheden uitgesteld.

Eritrea

Vanuit dit land werden via deelbemiddeling twee kinderen geplaatst. De NAS
zal dit contact niet verder ontwikkelen voor volledige bemiddeling vanwege de
eis dat tenminste een van de adoptieouders van Eritrese afkomst moet zijn.
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Ghana

Dit land was ook in 2016 gesloten voor buitenlandse adoptie. Voorzien wordt
dat het Haags verdrag in gebruik zal worden genomen.
Haïti

Het proeftraject voor dit contact is ook in 2015 gehandhaafd. Er zijn in 2016
meerdere kinderen thuis gekomen en ook verschillende voorstellen konden
worden gedaan voor kinderen die in 2017 thuis zullen komen.

Nicaragua

Voor adopties vanuit Nicaragua was 2016 een onrustig jaar. De directeur van
het verantwoordelijke Ministerie werd vervangen en adopties werden in de
aanloop naar de Presidentsverkiezingen stilgelegd. Dit heeft gevolgen gehad
voor het aantal plaatsingen dat aanzienlijk lager is dan gebruikelijk. Eind 2016
was er zicht op nieuwe voorstellen in 2017.
Panama

In 2016 was er geen zicht op herstart van dit opgeschorte contact.
Hongarije
Portugal
In 2016 werden meerdere kinderen geplaatst bij ouders. De Hongaarse CA is
bijzonder tevreden over de samenwerking met Nederland en met de NAS. Bij
plaatsingen die een hoge expertise vragen, wordt als eerste de NAS benaderd
door de Hongaarse CA.
Mongolië

In 2016 is een kind vanuit Mongolië geplaatst. Voorlopig worden geen nieuwe
dossiers naar dit land opgestuurd..
Namibië

De samenwerking met de Portugese CA blijft onveranderd zeer plezierig. Na
de zomer is een werkbezoek gebracht om de nieuwe Portugese wet door te
spreken. Verbetering van de procedures en een andere manier van kijken naar
de plaatsingen hebben geleid tot een stijging van het aantal plaatsingen, zowel
nationaal als internationaal. Helaas blijft het aantal aspirant-adoptiefouders dat
voor Portugal kiest beperkt.
Sri Lanka

In 2016 werden geen kinderen geplaatst vanuit dit land.

Dit land werkt nog aan hun aansluiting bij het Haags Verdrag. In afwachting
hiervan blijven internationale adopties opgeschort.
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Tsjechië

Een eerste plaatsing voor een kind werd in 2016 gerealiseerd. De
samenwerking met de autoriteiten verloopt plezierig.
Turkije

Voor dit contactland blijven we beschikbaar om ouders te zoeken voor
kinderen als het land daar om vraagt. Er worden geen ouderdossiers
opgestuurd naar het land.

Zuid-Afrika

Begin 2016 bleek het noodzakelijk dat een extra procedurestap werd
ingevoerd om de subsidiariteit van het adoptabele kind te controleren. Dit naar
aanleiding van situaties waarbij na adoptabel verklaring van een kind bleek dat
de subsidiariteit niet goed was onderzocht. Deze extra procedurestap neemt 6
tot 8 maanden in beslag. Dit heeft er toe bijgedragen dat er weinig kinderen
konden worden voorgesteld. In 2016 bleek dat er 3 miljoen geregistreerde en
adoptabele kinderen in tehuizen opgenomen zijn. De nood voor beschikbare
adoptieouders is onveranderd hoog. Bureaucratie zorgt er voor dat vraag en
aanbod niet goed op elkaar worden afgestemd waardoor zowel kinderen als
ouders nodeloos lang wachten op een match.

Verenigde Staten

Voor beide contacten van de NAS kiezen de meeste afstandsouders er na
counseling voor om hun kind bij een gezin in de VS te plaatsen. De NAS blijft
beschikbaar om ouders te zoeken voor kinderen die via onze contacten niet te
plaatsen zijn. Naar FCA worden geen ouderdossiers meer opgestuurd, naar
Premier alleen na afstemming met de organisatie over het profiel van de
ouders en de mogelijkheden die Premier al dan niet kan bieden.
Zambia

Het contactland Zambia is door de NAS ook in 2016 opgeschort, het land gaat
zich aansluiten bij het Haags Verdrag wat mogelijkheden kan geven voor
samenwerking.
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Trends

Beleidsvooruitzicht 2017

Politieke discussie
De discussie in de politiek is ongemeen fel en hard ingezet door het rapport
van de RSJ. In 2017 wordt dit vervolgd.

Aantal intakes en plaatsingen
Voor 2017 verwacht de NAS het aantal intakes en plaatsingen iets te laten
stijgen ten opzichte van dit jaar. Een aantal landen heeft om organisatorische
redenen minder kinderen geplaatst dan gebruikelijk. Verwachting is dat dit in
2017 zal herstellen. Natuurlijk is dit mede afhankelijk van de politieke en
economische stabiliteit in de contactlanden.

Samenwerking ketenpartners
Ketenpartners blijven elkaar goed vinden in de samenwerking voor kleine en
grote 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 2017
voortzetten.
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Verkorte jaarrekening
Ontleend aan de jaarrekening 2016 waarbij Flynth Adviseurs en Accountants
een samenstellingsverklaring heeft afgegeven.
Balans
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

PASSIVA
31 december 2016

31 december 2015

Vaste activa

31 december 2016

Materiële vaste activa

496.097

505.132

Bestemmingsreserve
Overige reserves

Vlottende Activa
Vorderingen
Liquide middelen

31 december 2015

Eigen Vermogen

29.571
865.780

48.578
916.309
895.351

964.887

1.391.448
====== =

1.470.019
=======

4.964
283.933

4.964
266.118
288.897

271.082

Voorzieningen

108.524

120.626

Langlopende schulden

183.100

202.400

Kortlopende schulden

810.927

875.911

1.391.448
=======

1.470.019
=======
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Colofon

Staat van baten en lasten
2016 werkelijk

2015 werkelijk

Baten
Opbrengsten

872.223

1.035.425

Nederlandse Adoptie Stichting
Leeuweringerstraat 57 – 59
3421 CE Oudewater
Web
mail

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

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen op
materiële vaste activa
Overige lasten

329.830

393.111

16.429
500.218

16.923
607.846

Totaal lasten

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke
kosten

846.477

1.017.880

25.746

17.545

6.154

10.354

-14.085

-15.543

Financiële lasten en baten

-7.931

-5.189

Saldo baten en lasten

17.815
=====

12.356
=====

tekst &
opmaak

Macky Hupkes

goedkeuring

Het jaarverslag 2016 werd in vergadering d.d. 13 mei 2017
goedgekeurd door Raad van Toezicht en bestuurder
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familie Hol Oostelbos
familie Daams Niezink
Nienke Dijkstra
familie Hol Oostelbos
familie Gras van de Veerdonk
familie Wiersma Blesma
familie Holla van der Zanden
familie Janse de Wit

Oudewater, 13 mei 2017
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