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De Vlaamse meerderheidspartijen hebben in het Vlaams parlement een akkoord bereikt over nieuwe regels voor
binnenlandse adoptie.
Emmily heeft samen met collega’s uit de meerderheidspartijen een decreet klaar dat de binnenlandse
adoptieprocedure hervormt. “Het decreet voorziet in een duidelijk adoptietraject met beroepsprocedure, stemt de
voorbereiding van interlandelijke en binnenlandse adoptie op elkaar af, fuseert de bestaande adoptiediensten tot
één organisatie en voorziet in een inzagerecht voor geadopteerden in hun dossier,” zegt Vlaams
Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe die het voorstel namens Open Vld mee indient. “We hebben lessen
getrokken uit de hoorzittingen over gedwongen adopties en moderne regels voor adoptie opgesteld.”

Zo krijgt het adoptiekind recht op informatie over zijn afkomst. “Bovendien zorgen we voor duidelijke en
flexibele procedures voor kandidaat-adoptanten en garanderen we een onafhankelijke begeleiding van de
geboorteouders bij het maken van een ingrijpende keuze,” aldus Talpe.

Stap vooruit voor adoptiekind, adoptieouders en geboorteouders

Het voorstel werkt ook wereldvreemde kronkels weg in de huidige wetgeving. Vandaag beslist de rechter over de
geschiktheid van kandidaat-adoptieouders, soms tot een jaar nadat een kind geadopteerd is. Daar maken we
komaf mee. De nieuwe regels voorzien in een geschiktheidsvonnis en dus ook een beroepsmogelijkheid en dat
alvorens een kind wordt toegewezen aan adoptieouders.

Het decreet stemt de voorbereiding tussen de interlandelijke en de binnenlandse adoptieprocedures op elkaar af.
“Momenteel zijn beide situaties immers ongelijk geregeld, terwijl de feitelijke en juridische situatie van ouders
en kinderen niet verschillen. Dit nieuw decreet maakt het mogelijk om tijdens de voorbereiding te wisselen
tussen binnenlandse en interlandelijke adoptie,” zegt Emmily Talpe. Een goed instroombeheer moet kandidaatadoptieouders realistische informatie geven over de kansen op adoptie en hen inlichten over eventuele
alternatieven zoals pleegzorg.

Fusie van adoptiediensten

Met het nieuwe decreet stopt ook de versnippering in het adoptielandschap. Nu zijn er vier adoptiediensten
verantwoordelijk voor zo’n dertigtal binnenlandse adopties per jaar. Dat is inefficiënt en garandeert niet dat elke
dienst op de juiste manier geboorteouders kan begeleiden, adoptiekinderen bijstaan en kandidaat-adoptanten
ondersteunen.

“Daarom komt er één adoptiedienst, met een raad van bestuur die pluralistisch is samengesteld en waarvan de
werking gebeurt met respect voor iedere ideologische, godsdienstige of filosofische overtuiging,” aldus Talpe.
Het wordt ook niet langer mogelijk om zogenaamde ‘zelfstandige adopties’, zonder tussenkomst van een
adoptiedienst, uit te voeren.

Inzagerecht van geadopteerde, informatie aan geboorteouders geregeld

Tot slot krijgt iedere geadopteerde het recht op informatie over zijn afkomst, in functie van zijn leeftijd en
maturiteit. Geboorteouders krijgen het recht op niet-identificeerbare informatie over de geadopteerde via de
adoptiedienst.
Ook alleenstaanden komen in aanmerking

Emmily duidde in de Plenaire Vergadering van 28 Mei 2015 overigens dat het aantal kinderen dat voor adoptie
wordt opgegeven sterk is gedaald, op vandaag zijn er nog slechts 25 kinderen per jaar wat betreft binnenlandse
adoptie. Op de wachtlijst staan er dan weer honderden kandidaat- adoptieouders. Kinderen hebben recht op
goede adoptieouders, op een goede opvoeding en toekomst. Hoe de leefvormen van deze adoptieouders zijn, is
voor haar van ondergeschikt belang, waarmee ze ook benadrukt dat alleenstaanden perfect in aanmerking
komen.

Kandidaat-adoptieouders informeren over pleegzorg

Er zijn nu eenmaal meer kandidaat-ouders dan adopteerbare kinderen in ons land. Dat is een positief gegeven.
Kinderen worden meer en meer opgevangen binnen het familiaal circuit. Wat de grote wachtlijsten voor
kandidaat-ouders betreft is het goed om vanuit de diensten blijvend te informeren over de mogelijkheden tot
pleegzorg. Want ook het (tijdelijk) opvangen en ondersteunen van kinderen die uit moeilijke gezinssituaties
komen is een noodzaak waar we als maatschappij blijvend moeten in investeren.

