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Geachte mevrouw Deijle, 

Met referte aan uw brief d.d. 18 juli 2022 en mijn ontvangstbevestiging d.d. 21 
juli 2022, bericht ik u als volgt. 

Kort samengevat verwijst u in uw brief uw eerdere brieven d.d. 12 september 
2017 en 27 maart 2018 waarin u de Staat aansprakelijk heeft gesteld voor 
misstanden rondom adopties van kinderen die tussen 1973 en 1983 vanuit 
Indonesië zijn geadopteerd. Bij brief van 31 mei 2018 heeft de Staat de 
aansprakelijkheid onderbouwd van de hand gewezen. Vervolgens wijst u in uw 
brief op de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 12 juli jl. in de procedure 
van mevrouw Butink tegen de Staat inzake haar adoptie vanuit Sri Lanka. In dit 
arrest heeft het hof geoordeeld dat de Staat en de Stichting Kind en Toekomst 
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade van mevrouw Butink. In het licht van 
deze uitspraak verzoekt u de Staat om de afwijzing van uw eerdere 
aansprakelijkstellingen te heroverwegen en herhaalt u uw verzoek tot de 
inrichting van een rootsfonds. 

Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft de Staat onlangs cassatieberoep ingesteld 
tegen de uitspraak van het hof. Voor de overwegingen om cassatieberoep in te 
stellen verwijs ik kortheidshalve naar de Kamerbrief van 11 oktober jl. met als 
onderwerp 'Cassatieberoep procedure adoptie Sri Lanka'. In dat licht moet ik u 
mededelen dat ik op dit moment geen aanleiding zie om op basis van de uitspraak 
van het hof mijn eerdere besluit tot afwijzing van uw eerdere 
aansprakelijkstellingen te heroverwegen. 

In uw brief van 18 juli 2022 herhaalt u uw eerdere verzoek tot de inrichting van 
een rootsfonds voor individuele roots-zoektochten en waarheidsvinding, los van 
het expertisecentrum interlandelijke adoptie. Daarbij onderstreept u het belang 
van een ieder om te weten van wie hij of zij afstamt. Ook wijst u op het 
perspectief van geboorteouders die belang hebben bij een toegankelijke roots-
zoektocht. Uw betrokkenheid bij dit onderwerp wordt gewaardeerd. Ik heb begrip 
voor eventuele problemen die geadopteerden of geboorteouders in verband met 
een adoptie mogelijk hebben ondervonden en nog zullen ondervinden. In dat licht 
is gekozen voor het inrichten van een expertisecentrum interlandelijke adoptie als 
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een langjarige generieke ondersteuningsvoorziening, waarbij ondersteuning op 
maat kan worden geboden. Ook adoptieouders en geboorteouders kunnen bij het 
centrum terecht. Daarnaast is de subsidieregeling voor belangenorganisaties voor 
interlandelijk geadopteerden in werking getreden. Ter volledigheid verwijs ik u 
graag naar deze subsidieregeling (Staatscourant, nummer 27555). 	 Datum 

4 november 2022 
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Vertrouwende u hiermee voldoende te geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
De Minister voor Rechtsbescherming, 
namens deze, 
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G.M. Bos 
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