Zoeken naar familie
na adopties uit
Sri Lanka en Indonesië

Interlandelijke adopties

Onderzoek

Wat heeft invloed op de slagingskans van een zoekactie?

Fiom zoekacties

Indonesië

Studie van 63 zoekacties

Aantal adopties: 3072

38 via adoptiedossiers uit Sri Lanka

Adopties wettelijk van 1973 - 1983

25 via adoptiedossiers uit Indonesië

Sri Lanka

Aantal adopties: 3416

Gegevens zoekers

Adopties wettelijk van 1973 - 2018

67% Vrouw
33% Man

Resultaten zoekacties in Sri Lanka en Indonesië

Belangrijkste
bevinding

Hoe completer een
adoptiedossier hoe groter de
kans dat de zoekactie
succesvol is.
Compleet dossier:
geboortecertificaat,
beschikking van de rechtbank,
paspoort van de baby,
afstandsverklaring en een foto
van de gezochte persoon
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Signalen van
mogelijke
fraude in de
adoptiedossiers

4,8%
persoon is overleden
1,5%
persoon wil geen contact

25%

Inconsistent gebruik van
persoonsgegevens in een
dossier. Er staan verschillende
namen, geboorteplaatsen of
geboortedata van de
geadopteerde of de gezochte
persoon in eenzelfde dossier.

37%

Aanwezigheid van namen
van organisaties en
personen waarvan het
vermoeden bestaat dat zij
betrokken waren bij
mogelijke fraude.1
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Aanbevelingen
Het is belangrijk dat de adoptiedossiers uit Sri Lanka en Indonesië beschikbaar en toegankelijk zijn en blijven
omdat daarmee de kans op het vinden van biologische familie na interlandelijke adoptie wordt vergroot.
In dit onderzoek kwamen enkele signalen van onregelmatigheden en mogelijke fraude in de adoptiedossiers
naar voren. Een groter vervolgonderzoek is nodig om vast te stellen of er sprake van fraude is om meer zicht
te kunnen krijgen hoe dit van invloed is op de uitkomst van de zoekactie.
In de laatste jaren zijn er steeds meer misstanden aan het licht gekomen rondom interlandelijke adopties
(Zembla, 2017) en heeft de overheid een commissie ingesteld om onderzoek te doen naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie in o.a. Sri Lanka en Indonesië
(Rijksoverheid, 2019). Om er zeker van te zijn dat een zoekactie succesvol is, adviseert Fiom cliënten om
aanvullend gebruik te maken van een DNA-test als de gezochte persoon is gevonden.
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Deze lijst is opgesteld door een Zwitserse belangenorganisatie met namen uit Sri Lanka (Back to the Roots, 2018) en door ISS i.s.m. Fiom met namen uit Indonesië (ISS/Fiom, 2004).

