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Datum 27 januari 2021 
Onderwerp Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden 

Directeur Coördinatie Financiën, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken.   

 
 

Directoraat-Generaal 
Straffen en Beschermen 
Directie Coördinatie Financiën, 
Bedrijfsvoering en Juridische 
Zaken 
  

Turfmarkt 147 
2511 DP  Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH  Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/jenv 
Contactpersoon 

  

Ons kenmerk 
- 
  

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag wil ik u, namens de Minister voor Rechtsbescherming, uitnodigen voor twee 
bijeenkomsten die in het teken staan van de uitkomsten van het rapport van de 
Commissie Interlandelijke Adoptie in het verleden (COIA).  
 
De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op maandagochtend 8 februari 2021. Op 
die dag zal de COIA haar eindrapport publiceren. De voorzitter van de COIA, dhr. 
Tjibbe Joustra, zal tijdens deze bijeenkomst het rapport aan u toelichten. Daarna 
zal de Minister voor Rechtsbescherming zijn reactie op het rapport aan u 
toelichten.  
 
Omdat u deze dag waarschijnlijk nog niet voldoende tijd heeft gehad om het 
rapport te bestuderen, is besloten een tweede bijeenkomst te organiseren op 
woensdagmiddag 10 februari. Op deze dag zal de Minister voor 
Rechtsbescherming graag met u in gesprek gaan over de uitkomsten. U wordt 
hiertoe ingedeeld in kleine groepen en krijgt een specifiek tijdslot toegewezen. 
Elke groep krijgt circa 20 minuten de tijd om de Minister te spreken. 
 
In verband met de corona beperkingen zullen beide bijeenkomsten digitaal 
worden gehouden. U kunt zich voor beide bijeenkomsten aanmelden via 
adoptie@minjenv.nl. In verband met de grootte van de groep wil ik u vragen om 
maximaal 2 personen per organisatie aan te melden. Geef hierbij goed aan of u 
zich voor één of voor beide bijeenkomsten aanmeldt. U zult na uw aanmelding de 
benodigde gegevens ontvangen.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
De Minister voor Rechtsbescherming, 
Namens deze, 
 
J. Kox 
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