
Adoptie door wie? 
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door LOUISE GROENMAN* 

Aan welke eisen moeten adoptiefouders voldoen? 
Om die vraag draait de a"optiediscussie. 
Onlangs sprak de Tweede Kamer daarover aan de 
hand van een discussienota van het kabinet. In de 
publiciteit ging het vooral om de vraag of 
homoseksuelen en lesbiënnes kinderen mogen 
adopteren. De bewindslieden van Justitie wilden 
echter ook antwoord van de Kamer op de vraag of 
éénouderadoptie moest worden toegestaan en of 
nog langer moest worden vastgehouden aan het 
criterium dat alleen echtparen mogen adopteren. 

Bij adoptie ontstaan familierechtelijke betrekkingen 
tussen ouders en kinderen, zonder dat van biologische 
verwantschap sprake is. De relatie tussen ouders en 
pleegkinderen is per definitie een andere, omdat in 
pleegsituaties wel de gezagsverhouding wordt 
geregeld, maar niet de familierechtelijke kant. 

Bij een discussie over adoptie moet onderscheid 
worden gemaakt tussen adoptie van Nederlandse kin
deren (in 1985 zijn 72 Nederlandse kinderen in adop
tiegezinnen geplaatst, in 1986 63 en in 1987 44 ~inde
ren) en adoptie van buitenlandse ki oderen (in 1985 
1297, in 1986 1198 en in 1987 872). Daarbij moet 
worden bedacht dat bij het adopteren van buitenlandse 
kinderen de eisen gelden die het land dat kinderen ter 
beschikking stelt aan adoptiefouders stelt. Vrijwel alle 
donorlanden stellen als eis dat adoptiefouders gedu
rende zekere tijd (meestal 5 jaar) gehuwd zijn . Het 
veranderen van de Nederlandse criteria omtrentadop
tie heeft dus voor mensen die een kind uit het buitenland 
willen adopteren geen effect, aangezien altijd de crite
ria van het donorland prevaleren. 

De onlangs in de Kamer gevoerde discussie had 
derhalve een uiterst principieel karakter. Iedereen stelt 
bij adoptie het belang van het kind voorop en zo hoort 
het ook. De adoptiediscussie wordt echter zeer preten
tieus als je bedenkt dat gewone ouders gewoon kinde
ren krijgen zonder dat er aan hen allerlei eisen worden 
gesteld vanuit het belang van het kind. Alléén ten 
aanzien van pleegkinderen en adoptiekinderen be
staat de mogelijkheid om vóóraf ouders te selecteren . 
Mogen dan ook vóóraf bepaalde categorieën volwas
senen bij wet worden uitgesloten van het ouderschap? 

Mij dunkt van niet en dat standpunt heb ik ook 
namens de D66-Tweede Kamerfractie verwoord. De 
ideale opvoedingssituatie bestaat niet. Het enige crite
rium dat is aan te leggen, wordt gevormd door de 
verwachtingen omtrent een affectieve band tussen 
ouders en kind . 

Q * DeauteurislidvandeTweedeKamervoorD66. 

Eénouderadoptie 

Aan adoptie gaat alti jd enige ti jd voorafwaarin ouders 
en kind in een pleegsituatie aan elkaar wennen . Ik 
schrijf met opzet ouders en kind , omdat thans alleén 
een echtpaar mag adopteren. Het kabinet kant zich in 
principe tegen éénouderadoptie, maar w il dit wel 
mogelijk maken in bepaalde situaties . Denkbaar is dat 
voorafgaand aan de fe itelijke adoptie één van de 
adoptief-ouders komt te overlijden of in een inrichting 
moet worden opgenomen. Denkbaar is ook dat het 
adoptief-echtpaar besluit uit elkaar te gaan . De rede
nering is dan dat ertoch reeds een affectieve relatie met 
één van de adoptiefouders is ontstaan en derhalve de 
adoptie niet mag worden tegengehouden. In de prak
tijk betekent dat adoptie door een alleenstaande. 

Volgens sommigen d e enige w enselijke combinatie 



De vraag laat zich dan wel stellen of een alleen
staande die niet door één van de bovengenoemde 
calamiteiten is getroffen en waarschijnlijk stabieler in 
het leven staat, niet ook voor adoptie in aanmerking 
zou moeten kunnen komen. Die vraag heb ik in het 
debat positief beantwoord met de kanttekening daar
bij dat een adoptiefouder niet alleen een positieve 
relatie met het kind moet kunnen hebben, maar ook 
positieve relaties met andere volwassenenen moet kun
nen onderhouden . Een volwassene die geïsoleerd 
door het leven gaat, kan voor geen enkel kind een 
goed ouder zijn . 

Eénouderadoptie is overigens ook gewenst in die 
situaties waarin één van de echtgenoten een biologi
sche band heeft met kinderen uiteen vorig huwelijk. De 
nieuwe partner moet dan een familierechtelijke band 
kunnen krijgen met het kind dat gezamenlijk wordt 
opgevoed. In de meeste gevallen bestaat er dan geen 
behoefte aan juridisering van de betrekkingen omdat 
ook nu al de (toeziende) voogdij en erfrechtelijke 
kwesties afdoende kunnen worden geregeld. Wil de 
niet-biologische ouder toch een familierechtelijke 
band met het kind, dan zal de oorspronkelijke ouder 
daarvoortoestemming moeten geven. Dat betekent dat 
de familierechtelijke band met de oorspronkelijke 
ouder wordt doorgesneden. 

Denk aan het geval waarin na een echtscheiding de 
kinderen aan de moeder worden toegewezen. Ze 
trouwt opnieuw en haar nieuwe man wil haar kinderen 
adopteren, maar de oorspronkelijke vader verzet zich 
daartegen om uiteenlopende redenen. Op dit moment 
heeft die vader een absoluut vetorecht. Het kabinet wil 
dit enigszins versoepelen wanneer de rechter het verzet 
als kennelijk onredelijk beoordeelt. In aanvulling 
daarop zou het betreffende kind vanaf de leeftijd van 
15 jaar een stem in het kapittel krijgen. Namens de 
fractie van D66 heb ik me bij dat kabinetsstandpunt 
aangesloten, mede gezien de vele brieven die ons 
hebben bereikt over situaties waarin de oorspronkelij
ke vader zich niets gelegen laat liggen aan zijn kinde
ren, maar desalniettemin adoptie door de nieuwe 
vader blokkeert. 

Alleen gehuwden? 

Moeten ouders die willen adopteren gehuwd zijn of 
mogen ze ook ongehuwd samenwonen? Ik zou niet 
weten wat daar tegen zou zijn, al kun je wellicht eisen 
dat er een samenlevingscontract bestaat. Ongehuwd 
samenwonenden worden immers steeds meer gelijk
gesteld met gehuwden, overigens meestal als het de 
overheid voordeel oplevert, maar dit terzijde. 

De discussie spitste zich toe op adoptie door onge-

huwd samenwonenden van gelijk geslacht. Niemand, 
ook het kabinet niet, ontkende dat homo's en les
biënnes goede opvoeders kunnen zijn. Pleegkinderen 
worden bij uitzondering al wel bij hen geplaatst. Ook 
komt het steeds vaker voor dat kinderen, na echtschei
ding van de ouders, verder opgroeien in een situatie 
waarbij de biologische ouder aan wie ze zijn toegewe
zen, gaat samenwonen met iemand van gelijk geslacht. 
Amerikaans onderzoek wi jst uit dat dit niet van invloed 
is op de identiteitsontwikkeling van dergelijke kinde
ren en evenmin op hun sexerolontwikkeling. Neder
lands onderzoek is niet voorhanden en ik heb er voor 
gepleit dat financieel mogelijk te maken in een motie, 
die vrij veel kans maakt. Overigens mag de beslissing 
over adoptiemogelijkheden door paren van gelijk ge
slacht niet van nader onderzoek afhankelijk zijn, aan
gezien het zijn van een goed ouder niet afhangt van de 
sexuele gerichtheid van die ouder. 

Het kabinet voerde als belangrijkste argument aan 
tegen adoptie door homo- of lesbische paren, dat dat 
ons familierecht op zijn kop zou zetten, want een 
geadopteerd kind krijgt dan familiebanden met twee 
vaders of twee moeders. Niet in te zien valtwaaram de 
emancipatie van homoseksuelen en lesbiënnes geen 
vertaling zou kunnen krijgen in ons familierecht. 

Ook werd aangevoerd dat Nederland wel erg uit de 
pas zou gaan lopen mei het ons omringende 
buitenland. Overigens is daar één ouderadoptie wel 
mogelijk, maar houdt men verder vast aan het echtpaar 
vereiste. Nederland voert een eigen beleid ten aanzien 
van ongehuwd samenwonenden en ten aanzien van 
homo's en zou dus die eigen standaard ook in het 
adoptiebeleid voor Nederlandse kinderen moeten 
toepassen . 

Fractiestandpunt 

Het standpunt van de fractie in het debat was, dat in 
principe géén categorieën volwassenen mogen wor
den uitgesloten van adoptie. De wens tot adoptie moet 
uiteraard gemotiveerd zijn en van adoptiefouders mag 
worden verwacht dat ze een goede ouder-kind relatie 
kunnen opbouwen, waarin begrepen is het kunnen 
hanteren van vragen van het kind omtrent de eigen 
achtergrond. 
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