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De grote steden als
probleemgebied

Halve eeuw adopties in Nederland
ARNO SPRANGERS, JURRIËN DE JONG EN MARCELLE VAN ZEE

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de
Nederlandse adoptiewet van kracht werd.
Een pleegkind kon nu als wettig kind
worden opgenomen in het adoptiegezin.
Tot eind jaren zestig werden jaarlijks
enkele honderden, vrijwel uitsluitend
Nederlandse, kinderen geadopteerd.
Daarna kwam de adoptie in een
stroomversnelling, in de jaren zeventig
gevolgd door een sterke groei van het
aantal adopties van buitenlandse
kinderen, eerst vooral uit Korea, later ook
uit onder meer Indonesië, Colombia,
India en Sri Lanka. In 1981 werd een piek
bereikt met 2.400 per jaar. Daarna daalde
het aantal geleidelijk tot 1.000 per jaar
maar vanaf 1999 nam het weer toe tot
1.700 in 2005. Vooral het aantal adopties
uit China steeg de laatste jaren sterk.
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De adoptie van kinderen kent een lange geschiedenis. Al in het Romeins recht was
adoptie wettelijk geregeld. Hoewel adoptie in de 19e eeuw in de meeste westerse
landen juridisch al mogelijk was, bleef het een marginaal verschijnsel. In Nederland
bestond er lange tijd een taboe op adoptie en adoptie was hier niet wettelijk geregeld. De rechtspositie van pleegouders en de pleegkinderen was niet sterk, omdat
de ouders het kind altijd weer konden opeisen. Ook hadden de pleegouders geen
zorgplicht.
Op 1 november 1956, nu een halve eeuw geleden, werd in Nederland de adoptiewet
van kracht. Vanaf dat moment kunnen pleegkinderen ook in familierechtelijke zin
wettig kind worden van de pleegouders, waarbij de juridische banden met de oorspronkelijke ouders worden verbroken.
Gewone adoptie en stiefouderadoptie
Bij adopties kunnen twee verschillende categorieën worden onderscheiden: de ‘gewone’ adopties en de stiefouderadopties. Bij gewone adopties is geen van de ouders
de biologische ouder van het te adopteren kind. Bij de in 1979 geïntroduceerde
stiefouderadopties is dit wel zo. Hier adopteert de (nieuwe) partner van één van de
ouders het kind. De juridische band met de andere oorspronkelijke ouder (als die er
is) wordt daarbij verbroken. In feite betreft het hier dus een vorm van adoptie door
één persoon. Bij de adoptie van Nederlandse kinderen gaat het tegenwoordig nog
hoofdzakelijk om stiefouderadopties, bij de adoptie van buitenlandse kinderen in
verreweg de meeste gevallen om ‘gewone’ adopties.
Sinds de adoptiewet van kracht werd zijn in Nederland ongeveer 60.000 kinderen
geadopteerd. Bij 51.000 adopties ging het om een ‘gewone’ adoptie, bij minder dan
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Figuur 1. Gewone adopties vs stiefouderadopties (vanaf 1979)

Figuur 2. Tienermoeders en adopties
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Figuur 3. Gewone adopties, Nederland vs. Buitenland

Figuur 4. Adopties naar land
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Noot: Voor de jaren 1974 tot en met 1977 zijn geen gegevens beschikbaar. Tot 1974 werden de CBS-gegevens
over adoptie in Nederland verkregen bij de Centrale Adoptieraad. Na de opheffing van deze raad op 1 februari
1974 ontstond een hiaat in de berichtgeving. Met ingang van 1978 kon de adoptiestatistiek worden voortgezet
op basis van individuele berichtgeving door de Directie Kinderbescherming van het ministerie van Justitie.
Bron: CBS.

9.000 adopties waren het stiefouderadopties
(zie figuur 1). Het aantal buitenlandse kinderen
onder de gewone adopties was met 34.000 in de
afgelopen 50 jaar meer dan twee maal zo groot
als het aantal Nederlandse kinderen (16.000).
In dit artikel wordt hoofdzakelijk ingegaan op
de gewone adopties.
Sinds 1998 kunnen buitenlandse kinderen in
Nederland ook worden geadopteerd via het
Haags Adoptieverdrag. Als Nederlandse ouders
een kind adopteren uit een land dat is aangesloBijeenkomst ouders adoptiekinderen uit derde wereldlanden, Flevohof, 1989.

Foto: ANP, Raymond Rutting

ten bij het verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig erkend zonder tussenkomst van
een Nederlandse rechtbank. Bijna 1.900 kinderen zijn inmiddels langs deze weg geadopteerd,
van wie 270 in 2005. Deze kinderen kwamen
ook daadwerkelijk in het jaar 2005 naar Nederland. Voor kinderen die via de rechtbanken zijn
geadopteerd is er een tijdsverschil tussen het
moment van opname in het gezin en het moment dat de adoptie door de rechter wordt uitgesproken (en de adoptie in de statistiek wordt
meegeteld). De adoptie kan namelijk pas worden aangevraagd na een verplichte verzorgingstermijn van (in de meeste gevallen) een
jaar. Hier zijn de adopties via de rechtbanken en
via het Haags Adoptieverdrag bij elkaar opgeteld (zie ook kadertekst).
Nederlandse adoptiekinderen:
sterke stijging gevolgd door daling
In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw
werden vooral Nederlandse kinderen geadopteerd. In de jaren direct na de introductie van de
adoptiewet steeg dit aantal explosief. Behalve
met de invoering van de nieuwe wet hing dit ook
samen met de stijging van het aantal te adopteren kinderen. Tussen 1960 en 1970 verdubbelde
het aantal buitenechtelijk levendgeborenen met
een tienermoeder van 770 tot 1.470 (zie figuur
2). In dezelfde periode nam het aantal adopties
van Nederlandse kinderen toe van 370 tot 1.030.
Met de introductie van ‘de pil’ in 1962 en de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1963
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BRONNEN

begon de situatie geleidelijk aan te veranderen.
Met de invoering van de Bijstandswet werd een
‘bestaansminimum’ gegarandeerd, waardoor de
mogelijkheden voor jonge alleenstaande moeders om hun kind te behouden beter werden. In
deze periode werd het daarnaast steeds meer als
onwenselijk beschouwd dat moeders afstand
doen van hun kinderen. Vanaf het einde van de
jaren zestig kwam er meer inzicht in het verdriet
van moeders die hun kind moeten afstaan en in
de psychische worsteling van kinderen die zijn
geadopteerd. Onder invloed van deze ontwikkelingen begon, na verloop van enkele jaren, het
aantal Nederlandse adoptiekinderen te dalen.

De CBS-gegevens zijn sinds 1978 afkomstig uit een jaarlijkse enquête bij de rechtbanken. Het CBS
krijgt informatie over individuele adoptieverzoeken die door de rechtbanken worden afgehandeld.
Daarbij wordt informatie verzameld over het aantal kinderen dat wordt geadopteerd, het geslacht, de
geboortedatum en het herkomstland van het kind, de woongemeente, de soort adoptie (gewone
adoptie of stiefouderadoptie), en informatie over degene(n) die de adoptie hebben aangevraagd.
Voor kinderen die via de rechtbank worden geadopteerd ligt er een periode tussen het moment van
opname in het gezin en het moment dat de adoptie door de rechter wordt uitgesproken. De adoptie
kan namelijk pas worden aangevraagd na een verplichte verzorgingstermijn van (in de meeste gevallen) een jaar. Het kind wordt dus in de adoptiestatistiek meegeteld op het moment dat de rechter toestemming geeft voor de adoptie en niet op het moment dat het kind in het gezin wordt opgenomen.
De cijfers van de rechtbanken worden aangevuld met gegevens over kinderen die via het Haags
Adoptieverdrag worden geadopteerd. In 1998 hebben 66 landen in Den Haag een verdrag gesloten
over samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie. Deze landen hebben – met het belang
van het kind voorop – afspraken gemaakt over adoptie. Als een kind wordt geadopteerd uit een land

Buitenlandse adopties:
herkomst veranderde met de tijd
Terwijl het aantal Nederlandse adoptiekinderen
vanaf het midden van de jaren zeventig begon af
te nemen, nam het aantal buitenlandse adoptiekinderen juist sterk toe (zie figuur 3). De herkomst van geadopteerde kinderen is sterk aan
verandering onderhevig. Ontwikkelingen van
adoptiestromen hangen onder meer af van ontwikkelingen in herkomstlanden. Ook het beleid
van herkomstlanden is van grote invloed. Verder spelen bekendheid en aantrekkelijkheid van
landen onder adoptieouders en de relaties van
Nederlandse bemiddelingsbureaus (vergunninghouders) met organisaties in herkomstlanden
een belangrijke rol (zie ook kadertekst).

dat is aangesloten bij het verdrag dan wordt de adoptie automatisch en volledig erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank. Aan het einde van 2006 telt het verdrag 72 deelnemende
landen. De cijfers over kinderen die via het Haags Adoptieverdrag zijn geadopteerd zijn gebaseerd op
informatie van de Centrale Autoriteit Interlandelijke Adoptie van het ministerie van Justitie.

VOORWAARDEN EN PROCEDURE
De adoptie van kinderen uit het buitenland is geregeld in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter
adoptie (Wobka). De eisen die aan adoptanten worden gesteld zijn divers. In de eerste plaats bestaan
er leeftijdseisen. Deze eisen hebben betrekking op de leeftijd van de ouders, de leeftijd van het kind en
het leeftijdsverschil tussen ouder en kind. De aanvragers mogen op het moment van aanvraag voor
het verkrijgen van beginseltoestemming in principe niet ouder zijn dan 41 jaar. Daarnaast mag de
oudste ouder in principe niet meer dan 40 jaar ouder zijn dan het te adopteren kind en mag een te
adopteren kind niet ouder zijn dan zes jaar. Op deze hoofdregels zijn overigens uitzonderingen. Verder
moeten de adoptanten een geneeskundige verklaring overleggen aan de Raad voor de Kinderbe-

Europa
Tot het einde van de jaren zestig kwamen vrijwel alle buitenlandse adoptiekinderen uit andere Europese landen (vooral uit Griekenland). In
de eerste helft van de jaren zeventig kwamen
naar verhouding veel kinderen uit Oostenrijk en
Duitsland. Uit Europa worden nu nog maar
heel weinig kinderen geadopteerd. In de jaren
negentig van de vorige eeuw kwamen jaarlijks
nog 70 adoptiekinderen uit andere Europese
landen. Het ging daarbij hoofdzakelijk om kinderen uit Polen en Roemenië.

scherming en het ministerie van Justitie, moeten ze in Nederland wonen en is een verklaring van
goed gedrag vereist.
De adoptieprocedure begint met een aanvraag voor het verkrijgen van beginseltoestemming bij het
ministerie van Justitie. Ongeveer twee jaar na de aanmelding voor de beginseltoestemming beginnen door de Stichting Adoptievoorzieningen georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten. Het bijwonen van deze bijeenkomsten is verplicht. In de volgende fase stelt de Raad voor de Kinderbescherming een gezinsonderzoek in en maakt zij een advies op voor het ministerie van Justitie over het geven van beginseltoestemming.
Als de fase van beginseltoestemming met succes is afgerond kan bemiddeling worden gezocht door
een zogenaamde vergunninghouder. Vergunninghouders zijn organisaties die van het ministerie van
Justitie een vergunning hebben gekregen om adoptieprocedures te begeleiden. Adoptie-ouders hebben ook de mogelijkheid om via een eigen contact in het buitenland de adoptie te regelen.
Bij adoptie van een kind dat niet uit een land komt dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag,

Azië
Tegelijkertijd kwam de adoptie uit Aziatische
landen op gang. In eerste instantie ging het om
adoptiekinderen uit Zuid-Korea. Dat waren
voor een belangrijk deel kinderen van Amerikaanse soldaten, die na de Korea-Oorlog in dit
land waren gestationeerd. Sinds de Korea-oorlog zijn er permanent Amerikaanse troepen gelegerd in Zuid-Korea. In 2006 zijn nog 30.000
Amerikaanse soldaten in Zuid-Korea gestationeerd. Veel van deze kinderen met een gemengde achtergrond werden niet in de Koreaanse
samenleving geaccepteerd, maar verstoten en
uiteindelijk opgenomen in de gezinnen van
westerse adoptieouders. Het hoogtepunt van
deze adopties lag in 1979, toen Nederland 310
Zuid-Koreaanse kinderen opnam. Sinds de
Zuid-Koreaanse regering in de aanloop naar de
Olympische Spelen van 1988 internationale
adoptie begon te ontmoedigen komen jaarlijks
nog slechts enkele tientallen Koreaanse kinderen naar Nederland (zie figuur 4).
Aan het eind van de jaren zeventig steeg de
adoptie vanuit Indonesië explosief, om in
DEMOS JAARGANG 22 NUMMER 10

moet de rechter de adoptie uiteindelijk goedkeuren.
Voor individuele aanvragers gelden afzonderlijke eisen. Hun mogelijkheden zijn beperkt omdat het
buitenland andere uitgangspunten kan hanteren dan Nederland. Individuele aanvragers met een
partner van gelijk geslacht hebben tot heden (nog) geen mogelijkheden in de landen waarvoor vergunninghouders bemiddelen.
Niet alleen de Nederlandse wet is van belang. Ook de herkomstlanden hebben hun eigen wet- en regelgeving en kunnen voorwaarden stellen. Zo zijn er landen waar adoptie door één persoon niet wordt
geaccepteerd. Ook kunnen landen leeftijdsgrenzen stellen die afwijken van de grenzen in Nederland.
Verder zijn voorwaarden voor interlandelijke adoptie vastgelegd in internationale verdragen.
Aan adoptie zijn ook kosten verbonden. Deze kosten bestaan onder andere uit de verplichte voorlichting van de Stichting Adoptievoorzieningen, de bemiddelingskosten, de aanvraag van een verblijfsvergunning voor het kind en de adoptie-uitspraak door de rechter. Vooral de reis- en verblijfskosten
kunnen voor de adoptieouders behoorlijk oplopen. Volgens de Stichting Adoptievoorzieningen variëren de aan adoptie verbonden kosten tussen de 4.500 en 22.700 euro.

(Bron: ministerie van Justitie en Poll (2004))

1982 een maximum te bereiken van bijna 630.
De adoptie van Indonesische kinderen duurde
echter maar kort. Nadat Indonesië in 1983 de
interlandelijke adoptie verbood, stopte de
adoptie uit dit land vrijwel onmiddellijk. De
adoptie uit India vertoonde een veel minder gril-
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Figuur 5. Chinese adoptiekinderen naar geslacht, 1995-2005

Figuur 6. Aandeel adoptieouders met eigen kinderen, 1972-1993
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demodata
Voor 2005 wordt het aantal volwassenen (15-49-jarigen) in Nederland met HIV/aids geschat op
18.500. In 2003 waren dat er nog 16.400. Van hen is
circa 49 procent geïnfecteerd door hetero- en 46
procent door homoseksueel contact. Gemiddeld
heeft 0,23 procent van de volwassenen HIV/aids.
De grootste risicogroepen zijn over heel Nederland gerekend injecterende drugsgebruikers,
mannen die seks hebben met mannen en prostituees. Van de naar schatting 12 à 15.000 injecterende drugsgebruikers is 6,8 à 10,5 procent besmet, zo’n 1.000 in totaal. Van de 130 à 185.000
mannen die seks hebben met andere mannen is
3,8 à 6,9 procent besmet, ook zo’n 1.000 in totaal
en van de 24 à 31.000 prostituees die Nederland
rijk is, is 2,3 à 3,1 procent geïnfecteerd, oftewel zo’n 750 (RIVM – Infectieziekten bulletin).
De ontwikkeling van het regionale arbeidsaanbod
in en rond de stad, zowel kwantitatief als kwalitatief, bepaalt in belangrijke mate de werkgelegenheidsgroei in de stad. De reikwijdte van de grootstedelijke arbeidsmarkt overstijgt in toenemende
mate de gemeentegrenzen (WPRB-rapport 2006).

19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93

0
2005

Noot: Voor de jaren 1974 tot en met 1977 zijn geen gegevens beschikbaar. Zie noot bij figuur 4.
Bron: CBS.

lig patroon dan die uit Indonesië. Aan het eind
van de jaren zeventig nam het aantal adoptiekinderen uit dat land sterk toe. Het aantal adopties
uit India bereikte in 1981 een maximum van bijna 200. Vervolgens begon dit aantal geleidelijk te
dalen. De laatste jaren komen jaarlijks nog
slechts enkele tientallen kinderen uit India.
De adoptie van kinderen uit Sri Lanka speelde
zich hoofdzakelijk in de jaren tachtig af. Het
hoogtepunt werd in 1987 bereikt, toen 510 kinderen uit dit land werden geadopteerd. Na een
tweede, kortstondige piek in het begin van de jaren negentig nam het aantal adopties uit Sri Lanka weer snel af. De laatste jaren worden vrijwel
geen kinderen meer uit dit land geadopteerd.
Rond de eeuwwisseling nam de adoptie van Chinese kinderen een grote vlucht. Het gaat daarbij
hoofdzakelijk om meisjes. Dit moet worden gezien tegen de achtergrond van het in 1979 in China geïntroduceerde één-kindbeleid, dat onder
meer gedwongen abortus en sterilisatie tot gevolg
heeft. Omdat Chinese ouders veelal de voorkeur
geven aan een zoon boven een dochter, worden
pasgeboren meisjes vaak te vondeling gelegd. De
meerderheid van de kinderen in Chinese kindertehuizen bestaat daardoor uit meisjes. In 2005
werden ongeveer 800 Chinese kinderen geadopteerd. Daarmee was in 2005 meer dan de helft
van het totaal aantal buitenlandse adoptiekinderen van Chinese afkomst (figuur 5).

DE MEESTE ADOPTIEKINDEREN ONTWIKKELEN ZICH ‘NORMAAL TOT GOED’
Van 60 adoptieonderzoeken uit de hele wereld waarbij 11.000 geadopteerden zijn betrokken, luiden
de conclusies ten aanzien van de ontwikkeling van adoptiekinderen:
• Adoptiekinderen hebben in de basisschoolperiode en puberteit wat meer problemen dan kinderen
die opgroeien bij hun biologische ouders.
• Veel adoptieouders stappen sneller met een probleem naar de hulpverlening dan andere ouders.
• Kinderen die tussen de één en twee jaar bij het adoptiegezin arriveren, hebben later meer kans op gedragsproblemen dan kinderen die voor hun eerste verjaardag of na hun tweede worden opgenomen.
• Het klopt niet dat kinderen pas in de puberteit gaan nadenken over hun achtergrond, ook kinderen
van zes à zeven jaar kunnen zich bezighouden met hun wortels.
• Kinderen die interlandelijk werden geadopteerd vertonen minder gedragsproblemen dan adoptiekinderen die opgroeien in hun eigen land.
• Het verschil in huidskleur maakt interlandelijke adoptie tot een ‘open gebeurtenis’, voor iedereen
zichtbaar, waardoor er mogelijk minder problemen ontstaan dan in het geval dat de adoptie een
angstvallig bewaard gezinsgeheim is.

(Bron: NRC Handelsblad Thema Adoptie, Zaterdag 19 April 2003. Interview met Prof. dr. F. Juffer, bijzonder hoogleraar adoptie aan de Leidse Universiteit.)

100

Zuid-Amerika
De adoptie uit Colombia – het belangrijkste
Zuid-Amerikaanse herkomstland – bereikte in
1999 en 2000 een maximum met 350 kinderen
per jaar. Het aantal kinderen uit dit land is altijd
op een, in vergelijking met andere landen, betrekkelijk hoog niveau gebleven. Sinds de eeuwwisseling is het jaarlijks aantal Colombiaanse
adoptiekinderen weer gezakt tot rond de 100.
Afrika
Uit Afrika kwamen over de hele periode weinig
adoptiekinderen naar Nederland. In 2005 ging
het om ruim 180 kinderen. Meer dan een derde
van hen kwam uit Ethiopië.
Kinderloosheid en idealisme
De Utrechtse, inmiddels emeritus, hoogleraar
Hoksbergen onderscheidde op grond van onder
meer de beweegredenen van adoptieouders en
sociaal-economische omstandigheden een aantal periodes in de adoptiegeschiedenis.
Van 1956 tot 1970 ging het veelal om ongewenst
kinderloze echtparen, die voornamelijk Nederlandse kinderen adopteerden. Uit gegevens van
het CBS blijkt dat in deze periode ongeveer tien
procent van de adoptieouders ook ‘eigen’ kinderen had. Omdat adoptie in deze periode nog
een taboeonderwerp was, werd er zo min mogelijk over de adoptie gesproken en werd het bestaan van de biologische ouders min of meer genegeerd. Hoksbergen spreekt hier van de traditioneel-gesloten generatie.
In de jaren zeventig werd een toenemend aantal
kinderen uit Derde Wereldlanden geadopteerd.
Vooral in de tweede helft van dit decennium
groeide het aantal adoptiekinderen uit nietwesterse landen sterk. Uit cijfers van het CBS
blijkt dat in de jaren zeventig de adoptiegezinnen daadwerkelijk een ander karakter hadden
in vergelijking met de jaren daarvoor, in die zin
dat het steeds minder om kinderloze paren ging.
Het aandeel van gezinnen met eigen kinderen
nam tussen 1970 en 1980 toe van één op de tien
tot één op de drie. Bij de adoptieouders uit deze
periode (de optimistisch-idealistische generatie
volgens Hoksbergen) speelden idealistische
overwegingen een belangrijker rol (figuur 6).
Rond 1980 werd men zich meer bewust van de
bijzondere opvoedingsproblemen van adoptiekinderen. De adoptieouders waren in deze periDEMOS JAARGANG 22 NUMMER 10

ode realistischer in de benadering van de pedagogische problemen die bij adoptie kunnen optreden (zie ook kadertekst pag. 100). In de jaren
tachtig stegen bovendien de met adoptie samenhangende kosten en werd de subsidie van de bemiddelingsorganisatie BIA (Bureau Interlandelijke Adoptie) geschrapt. De adoptie nam in deze periode dan ook af. Deze daling duurde tot
vlak voor de eeuwwisseling, toen het toegenomen welvaartsniveau het adopteren van een
kind weer gemakkelijker maakte. Vanaf 1999
zien we bijgevolg opnieuw een stijging in het
aantal adopties. Behalve de economische omstandigheden speelt ook het beleid een rol. Zo
werd in 1998 de mogelijkheid van éénouderadoptie geïntroduceerd. Hoksbergen maakt nog
een nader onderscheid tussen de periodes 19801992 (de economisch-realistische generatie) respectievelijk 1993-heden (de voorbereid-optimistisch/eisende generatie. Op basis van de beschikbare cijfers is geen kentering waar te nemen.

gegeven momenteel het belangrijkste adoptieland: 57 procent van de buitenlandse adoptiekinderen komt er vandaan. Traditiegetrouw zijn
de uit China geadopteerde kinderen voornamelijk meisjes (ca. 90 procent).
Adoptiemoeders waren in 2005 op het moment
van indiening van het verzoek tot adoptie gemiddeld 38,0 jaar en adoptievaders 39,7 jaar. De
kinderen werden in vergelijking met tien jaar
geleden op iets jongere leeftijd geadopteerd. In
2005 was de gemiddelde leeftijd van het kind op
het moment van het indienen van het adoptieverzoek bij gewone adopties 2,1 jaar. In 1995
was dit nog 2,8 jaar.
In 2005 werden bijna 280 Nederlandse kinderen geadopteerd. In 81 procent van de gevallen
ging het om stiefouderadoptie. Bij tweederde
van deze stiefouderadopties was sprake van
adoptie door de vrouwelijke partner van de biologische moeder. Sinds 1998 is het voor ongehuwd samenwonenden en alleenstaanden mogelijk om kinderen te adopteren. In 2001 kregen ook paren van gelijk geslacht dit recht. Het
aantal gewone adopties door paren van gelijk
geslacht en alleenstaanden blijft echter klein,
omdat de meeste donorlanden deze vormen van
adoptie nog steeds verbieden.
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Recente ontwikkelingen
In 2005 adopteerden Nederlandse gezinnen
1.720 kinderen. Bij ongeveer 1.475 van hen ging
het om gewone adopties. Het aantal stiefouderadopties benaderde in hetzelfde jaar de 250.
In het afgelopen jaar betrof 96 procent van de
gewone adopties kinderen uit het buitenland. Drs. A. Sprangers, drs. J. de Jong en
Van hen kwam 67 procent uit Azië en 17 procent M. van Zee, Centraal Bureau voor de Statistiek.
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