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Datum 15 oktober 2021 
Onderwerp Voortgang herstelprocedure en onderzoek binnenlandse afstand en 

adoptie 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Via deze weg informeren wij u vanuit het projectteam Binnenlandse Afstand en 
Adoptie van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de stand van zaken 
rondom de herstelprocedure en het onderzoek naar binnenlandse afstand en 
adoptie 1956-1984, waarvoor u zich als betrokkene in 2019/2020 heeft 
aangemeld. U krijgt dit bericht in opdracht van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid via Stichting Fiom, omdat u toentertijd met een medewerker van 
Stichting Fiom hebt gesproken. Alleen Stichting Fiom beschikt over uw 
contactgegevens in verband met de herstelprocedure en het onderzoek.   
 
Wat is er afgelopen periode gebeurd 
Op 8 juli jl. heeft de commissie van onafhankelijke deskundigen haar rapport over 
hoe verder te gaan met de herstelprocedure en het onderzoek aan de Minister 
voor Rechtsbescherming Sander Dekker aangeboden. Wij hebben u daarover in 
juli geïnformeerd. 
 
Zoals afgesproken heeft de Minister het rapport van de commissie bestudeerd en 
heeft hij in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met belangengroepen.  
 
Belangengroepen hebben geen vertrouwen in het lopende onderzoek 
Deze belangengroepen hebben de Minister duidelijk en vastberaden gezegd dat zij 
geen vertrouwen in het lopende onderzoek hebben. Om verschillende redenen 
kiezen zij voor ‘scenario 5’ uit het rapport van de commissie. Zij willen daarmee 
dat het onderzoek stopgezet wordt, dat er geen herstelprocedure plaatsvindt en 
dat een nieuw onderzoek wordt gestart. 
 
Hoe gaat het verder 
Het rapport en de gesprekken zijn voor de Minister van belang om te bepalen hoe 
hij verder wil gaan met de herstelprocedure en het onderzoek. Omdat dit 
gevolgen kan hebben voor uw aanmelding en uw gespreksverslag, vinden wij het 
belangrijk om u nu op de hoogte te brengen. 
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Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
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De minister laat eind oktober in een brief aan de Tweede Kamer weten hoe hij 
verder wil gaan met de herstelprocedure, het onderzoek en de gespreksverslagen. 
Wij informeren u daarover zo spoedig mogelijk.  
 
U kunt bij ons terecht met uw vragen 
Het is heel begrijpelijk dat u vragen heeft. Wij staan u vanuit het projectteam dan 
ook graag te woord en geven zoveel mogelijk antwoord op uw vragen, via email 
of in een persoonlijk gesprek. U kunt het projectteam bereiken via 
projectafstandenadoptie@minjenv.nl.  
 
Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief 
In onze Nieuwsbrief delen wij informatie over actualiteiten en over de activiteiten 
van het projectteam. U kunt de Nieuwsbrief lezen op: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/afstand-en-adoptie en u daar 
aanmelden voor de Nieuwsbrief door op de button ‘Abonneren’ te klikken.  
 

Met vriendelijke groet, 
 
Léon Poffé, Projectleider Binnenlandse Afstand en Adoptie 
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