
Vragen Zembla aan Ministerie van Justitie  
Ten behoeve van uitzending ‘Adoptiebedrog deel 4’ 
Uitzenddatum 3 december 2020 
 
Mail d.d. 22 oktober 2020 
 
Beste Miral Scheffer, 
  
Zoals je weet heeft Zembla de afgelopen jaren in 3 uitzendingen aandacht besteed aan mistanden bij 
interlandelijke adopties. 
Op 3 december komen we met een nieuwe uitzending over dit onderwerp. 
Daarin staan we o.a. stil bij de uitspraak die de rechter heeft gedaan in de zaak van 
Dilani Butink versus de Staat.  
Ook besteden we aandacht aan het volgende: 
  
Uit bijgevoegde documenten blijkt dat het ministerie van justitie de stichting Flash in 1983-1984 een 
uitzonderingspositie heeft gegeven waar het gaat om de wijze waarop adoptiekinderen naar Nederland 
worden gehaald. Volgens door ons geraadpleegde deskundigen kon Flash op deze manier doorgaan 
met het ad hoc koppelen van baby's aan adoptieouders, en werken obv vraag van adoptieouders ipv 
aanbod. van kinderen in nood. Dit terwijl in deze periode in de media al ruime aandacht was geweest 
voor adoptieschandalen waarbij Flash betrokken zou zijn. 
  
Nu volgt eerst een toelichting en verwijzing naar de genoemde stukken 
Vervolgens onze vragen. 
  
TOELICHTING  
Hieronder een toelichting van de documenten in de bijlage. Wij delen deze documenten vertrouwelijk 
met jullie. 
  
De regels begin jaren ’80, op grond van het Vreemdelingenbesluit: 

• Iemand die Nederland binnenkomt voor maximaal 3 maanden, heeft een geldig paspoort nodig 
en een reisvisum. 

• Iemand die Nederland binnenkomt voor langer dan drie maanden (zoals adoptiekinderen), 
moet een geldig paspoort hebben met daarin een ‘machtiging tot voorlopig verblijf’ (mvv). 

  
In de praktijk wordt eind jaren 70/begin jaren 80 op de Nederlandse ambassade te Sri Lanka 
een reisvisum verstrekt aan het kind, zodat het kind Nederland kan binnenkomen. Het reisvisum voor 
het kind wordt aangevraagd en verleend op de laatste dag van het verblijf van de adoptieouders in Sri 
Lanka. Flash instrueert de ouders om circa zeven dagen na aankomst in Nederland aangifte te doen bij 
de plaatselijke vreemdelingenpolitie en een verblijfsvergunning aan te vragen, waarbij in tussentijd de 
exacte gegevens van het kind doorgegeven worden.  

• Op 4-1-1983 is er een uitgebreide reportage van Tros Aktua op tv waarin de wanpraktijken van 
stichting Flash in Sri Lanka aan het licht worden gebracht. 

• Op 2-3-1983 informeert het Ministerie o.a. Flash over de procedure die sinds de vorige dag (1-
3-1983) in werking is getreden onder de Vreemdelingencirculaire.  
Flash moet “zo vroeg mogelijk” schriftelijk een aanvraag indienen voor de mvv, met daarin 
gegevens van het kind en de biologische familie. (Productie 18)  

• Op 14-6-1983 wordt de procedure herhaald aan Flash, met daarbij nadrukkelijk dat de 
aanvraag voor het mvv moet worden ingediend vóórdat ouders naar Sri Lanka vertrekken. 
(Productie 15) 

• Op 4-7-1983 wijst de Nederlandse Visumdienst de ambassades op de formele procedure. 
Adoptiekinderen zullen met een reisvisum per 1-7-1983 niet meer het land in mogen. Alleen 
nog met een mvv. Voordat die wordt afgegeven, moet worden geverifieerd of de 
adoptiefouders aan alle ‘vereisten voor toelating’ (zie boven) voldoen. (Productie 14) 

• De Nederlandse ambassade in Sri Lanka reageert op 11-7-1983 dat dit snel tot problemen zal 
leiden. “Nieuwe regeling impliceert dat adoptiefouders waarschijnlijk minstens nog enkele 



dagen langer in Sri Lanka zullen moeten verblijven, onzekerheid m.b.t. vliegtuigboekingen, 
grote overlast consulaat-generaal, etc.” (Productie 12) 

• Op 15-7-1983 schrijft het Hoofd van de Visadienst dat in India, Indonesië en Korea de nieuwe 
procedure al goed loopt, dus dit moet ook in Sri Lanka lukken. (Productie 17) 

• Op 20-9-1983 doet Flash een tegenvoorstel. Ouders geven op de dag van terugkeer in NL de 
exacte gegevens van het kindje op, waarna het Ministerie wordt geïnformeerd. Want voor 
vertrek van de ouders uit NL zijn die gegevens ‘administratief gezien nog onbekend’. 
(Productie 13)   

• Op 28-9-1983 laat het Ministerie van Justitie weten dat het onwenselijk is verzoeken te 
behandelen wanneer de volledige personalia nog niet bekend zijn. Ook lukt het andere 
organisaties prima om aan de regels te voldoen. Desondanks snapt het Ministerie dat het niet 
makkelijk is om zo snel om te schakelen. Daarom krijgt Flash uitstel tot 1-1-1984. (Productie 
19) 

• Op 7-2-1984 constateert het Ministerie dat Flash nog altijd de oude methode hanteert. 
(Productie e) 

• Op 5-6-1984 wordt dit opnieuw geconstateerd. Aan Flash wordt meegedeeld dat per 1-8-1984 
de visumaanvragen niet langer zullen worden toegekend (Productie 20). 

• Op 26-7-1984 doet Flash verslag aan het Ministerie. Ze doen een nieuw voorstel. Op de dag 
dat de Nederlandse ouders aankomen in Sri Lanka, worden de gegevens van het kind naar 
Flash verstuurd en zij doen een aanvraag voor mvv. Binnen 14 dagen komt daarop een 
respons. Zo heeft het kind een machtiging voor het naar NL vertrekt. Op die manier hoeven de 
gegevens van het kindje dus niet verstrekt te worden vóórdat de adoptieouders naar Sri Lanka 
afreizen.  (Productie 21)  

  
  
VRAGEN 
  

1. Waarom is er begin jaren ‘80 bij adopties in de praktijk gewerkt met een reisvisum, terwijl 
volgens de wet een machtiging tot verblijf nodig was? 

2. Wat was de aanleiding om per 1-3-1983 deze werkwijze niet langer goed te keuren? 
3. Waarom heeft het Ministerie Flash uitstel gegeven?  
4. Waarom heeft het Ministerie Flash vervolgens een uitzonderingspositie gegeven in het niet 

hoeven voldoen aan de geldende wetgeving ? 
5. Welke rol heeft de berichtgeving over de betrokkenheid van Flash bij adoptieschandalen hierbij 

gespeeld?  
  
Graag ontvangen we jullie reactie vóór 31-10. Dit ivm opnames, waarbij we jullie reactie willen 
meenemen. 
 
 
Mail d.d. 3 november 2020 
 
Dag Miral, 
 
In aanvulling op de vragen die je van mijn collega Suzan ontving, hierbij nog enkele aanvullende 
vragen. 
Zoals door Suzan aangegeven hebben wij jullie reactie, in elk geval op de eerste set vragen, 
uiterlijk maandagochtend 9 november nodig. Op die manier kunnen we jullie reactie nog verwerken 
in onze uitzending. 
Kun je ons laten weten hoe het hiermee staat? Suzan heeft enkele malen geprobeerd te bellen maar 
kreeg geen contact. 
 
Aanvulling 
Naast de eerder gestuurde stukken uit 1983 en 1984 behandelen we nog enkele andere documenten, 
die via wob-procedures openbaar zijn geworden. 
 
A) 1991 



Eerder in mei 2020 publiceerden we een artikel n.a.v. stukken uit 1991. In deze stukken wordt door 
zowel het ministerie van justitie als dat van BuZa expliciet gesproken over misstanden rondom adoptie 
in Sri Lanka. Er wordt gesproken over 'baby farms', 'kinderroof', 'geknoei met geboortedata,' en lokale 
agenten die de taak hebben "jonge ongehuwde zwangere vrouwen op te sporen en deze te bewegen 
tot hun kinderen na geboorte af te staan voor adoptie." Ook wordt het OM om een onderzoek verzocht 
naar stichting Flash.  
 
Desondanks gaat adoptie uit Sri Lanka nog jarenlang op vrijwel dezelfde voet door. Zo is Dilani Butink, 
die een rechtszaak aanspande tegen de overheid, een jaar na deze stukken uit Sri Lanka geadopteerd. 
Ook Stichting Flash bleef hierna nog 20 jaar actief. 
 
Vraag: Waarom zijn aan deze constateringen in 1991 geen consequenties verbonden? 
 
B) 1979 
Bijgevoegd ook een gespreksverslag uit 1979. Hierin uiten onder meer prof. René Hoksbergen bij het 
ministerie kritiek op de omgang met buitenlandse adopties. Dit alles n.a.v. een publicatie in Trouw uit 
1979 waarin Flash in verband wordt gebracht met een adoptieschandaal. Hoksbergen merkt op dat een 
kritische houding bij Flash ontbreekt. 
 
Ook met deze waarschuwingen, al in 1979, lijkt niets concreets te zijn gebeurd. Internationale adoptie 
ging nog jarenlang op dezelfde manier door, ook door Flash. 
 
Vraag: Klopt het dat met deze waarschuwingen niets is gebeurd? Zo nee, waarom niet? 
 
 
  


