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Adoptieverlof moet even lang worden als bevallingsverlof 
 

Aantal kandidaat-adoptiegezinnen 
 

afstemmen op aantal kinderen 
 

Er zijn in de wereld almaar minder kinderen beschikbaar voor 
adoptie. Elk land dat ontwikkelt, gaat meer moeite doen om zelf 
voor zijn kinderen te zorgen. Drie Vlaamse parlementsleden 
van de CD&V-fractie vinden niettemin dat Vlaanderen meer 
moeite kan doen om kinderen die echt in nood zitten, naar ons 
land te halen. 'De vraag is immers groot', zegt Tom Dehaene. 
 

Samen met Katrien Schrijvers en Tinne Rombouts lichtte hij de 
problemen van de huidige adoptieprocedure door en doet hij 
voorstellen voor verbetering. Het is een voorzet voor de Staten-
Generaal over adoptie, die deze week zijn conclusies op tafel 
legt. 
 

Het drietal is voorstander van een gecontroleerde instroom, 
zodat er niet overdreven veel kandidaten eindeloos op een kind 
hoeven te wachten: 'Als we weten dat er 200 kinderen komen, 
moeten we niet jaarlijks eentje beloven aan 600 gezinnen. Ook 
zou het goed zijn als alle kandidaten bij het begin van de 
procedure realistisch worden voorgelicht. Nu gebeurt dat al op 
vrijwillige basis. We horen dat de deelnemers die 
introductievergadering erg op prijs stellen.' 
 

Anderzijds moet er ook meer werk worden gestoken in het 
onderzoek van nieuwe 'kanalen', en dan liefst door de Vlaamse 
overheid. Dehaene: 'Nu doen adoptiediensten dat, en horen ze 
pas na al hun inspanningen of ze wel of niet met een bepaald 
land mogen starten. We denken dat het beter en efficiënter 
kan, met dezelfde middelen, als de Vlaamse overheid zelf actief 
naar nieuwe landen op zoek zou gaan.' 
 

Vlaamse kandidaat-adoptanten moeten bovendien de kans 
krijgen om in Wallonië te adopteren, als daar diensten zijn die 
andere mogelijkheden bieden. Omgekeerd zouden de 
Franstaligen bij Vlaamse adoptiediensten welkom moeten zijn. 
 

Het adoptieverlof moet ook langer, meent het drietal: 'Even 
lang als het bevallingsverlof, te verdelen onder beide ouders. 
Tijd is immers cruciaal om te wennen aan elkaar en om een 
goede hechting te bekomen', zegt Tinne Rombouts. Momenteel 
krijgen adoptieouders maximum zes weken verlof. 
 

Ze pleiten niet voor een leeftijdlimiet voor adoptieouders. 'Dat 
element moet deel blijven uitmaken van het maatschappelijk 
onderzoek.' 
 

Screening 
 

Ook het maatschappelijk onderzoek kan beter. 'Er zijn heel 
grote verschillen in kwaliteit in het werk dat de CAW's daar 
verzetten', aldus Katrien Schrijvers. 'Er zijn mensen die te 
horen krijgen dat "hun muren te wit zijn", wat dat ook mag 
betekenen. Er moet een gezamenlijke checklist komen van 
zaken die belangrijk zijn in zo'n verslag. Andere hoeven er niet 
in. Een duidelijker functieomschrijving voor de maatschappelijk 
werkers is wenselijk.' 
 

Verder: kandidaat-adoptanten moeten het verslag van dat 
maatschappelijk onderzoek, zoals het bij de jeugdrechter wordt 
ingediend, kunnen kopiëren. Ze zouden ook recht moeten 
hebben op een nagesprek als ze door het CAW 'gebuisd' 

 
 
 



worden, en indien ze in beroep gaan tegen een negatief advies, 
moeten ze een nieuw onderzoek krijgen dat niét door hetzelfde 
CAW wordt uitgevoerd. Dehaene: 'Nu is hetzelfde CAW partij én 
rechter. Dat is niet fair.' 
 

Ten slotte moet ook de nazorg geprofessionaliseerd worden.   
 

 


