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Indonesische geadopteerden klagen de Staat aan voor ernstige nalatigheid  

6 juni 2018, Den Haag 

Stichting Mijn Roots, die volwassen geadopteerden uit Indonesië begeleidt in zoektochten naar 

biologische families, vindt dat de Nederlandse overheid ernstig nalatig is geweest om illegale 

adopties vanuit Indonesië in de jaren ’70 en ’80 op tijd te stoppen. Nu het Ministerie van Justitie 

en Veiligheid de claim voor erkenning van mede-aansprakelijkheid voor deze illegale adopties uit 

Indonesië naast zich neerlegt, is de stap naar de rechter onvermijdelijk.  

Uit parlementair onderzoek van juriste Dewi Deijle, die de belangen behartigt van stichting Mijn Roots, 

blijkt dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de jaren zeventig al op de hoogte was van illegale 

adoptiepraktijken in Indonesië, zoals ontvoering van kinderen en zwendel met afstandsverklaringen. 

Indonesië vroeg herhaaldelijk om hulp om de ontstane babyhandel als gevolg van de grote 

Nederlandse vraag naar adoptiekinderen te stoppen. Ondanks de ernst van deze signalen en de 

hulpvraag vanuit Indonesië, greep Nederland niet in. Daardoor gingen de adopties nog jarenlang door, 

totdat Indonesië zelf in 1983 besloot te stoppen met interlandelijke adoptie.  

Volgens Deijle is er voldoende juridische basis om vast te stellen dat de Nederlandse Staat normen 

heeft geschonden die in de jaren zeventig al bestonden; “Ook toen was het fundamenteel 

uitgangspunt bij adoptie, dat het belang van het kind voorop moest staan. De meeste adoptiekinderen 

kwamen weliswaar op basis van de vereiste papieren naar Nederland. Maar als je signalen krijgt dat 

achter die papieren in werkelijkheid zulke ernstige misstanden plaatsvinden die de rechten van het 

kind beschadigen, kun je niet stil blijven zitten. Sterker nog, de Nederlandse overheid had juist een 

beschermende rol op zich moeten nemen. De Nederlandse regering moet erkennen dat zij haar 

zorgplicht ernstig heeft verzaakt door niet in te grijpen als systeemverantwoordelijke. Het is onterecht 

en oneerlijk om de verantwoordelijkheid volledig af te schuiven op het zendende land Indonesië, de 

adoptieouders en de Nederlandse adoptiebemiddelaars.”  

Stichting Mijn Roots wil dat de Staat geadopteerden uit Indonesië die de waarheid achter hun 

adopties willen onderzoeken, financieel tegemoet te komen; het gaat om de feitelijke kosten die 

gemoeid zijn met een zoektocht en DNA-testen. Ook adoptieouders hebben deze claim 

onderschreven. 

Deijle is teleurgesteld dat het Ministerie in antwoord op de claim geen inhoudelijk juridisch verweer 

geeft. “Stichting Mijn Roots is daardoor genoodzaakt de rechter te vragen om een oordeel te vellen”, 

zegt Deijle. “Het gaat ons om een morele verplichting tot kostenvergoeding ten behoeve van 

waarheidsvinding. Hieromtrent moet praktisch beleid worden gemaakt.” 
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Van 1973 tot 1983 zijn 3.040 Indonesische kinderen naar Nederland gekomen. De meeste kinderen 

kwam tussen 1979-1983. In 1983 werd op initiatief vanuit Indonesië en onderschreven door het 

Indonesisch Gerechtshof, een volledige stop op adopties naar het buitenland afgekondigd.  
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Informatie voor de pers: 
Contactpersoon: Namens stichting Mijn Roots 

Dewi Deijle (Juriste/woordvoerster)  
   T: 06-18371277/ 06-45758821 

E: info@ojau.nl  
 
Meer informatie:  
http://www.mijn-roots.com/ 
https://www.ojau.nl/adoptie/ 
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