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Nieuw BVR:
Opdracht van de erkende adoptiedienst = “de bemiddeling”
•

Minimaal drie actieve herkomstlanden + jaarlijks minimaal één
inlichtingendossier voor een nieuwe kanaalprospectie

•

Bemiddeling inzake een adoptie:
• Intake
• Dossiersamenstelling
• Voorbereiding KA op de komst van een kindje uit een bepaald land

Nieuw BVR:
• Matching en toewijzing van een adoptiekind aan de KA door een
multidisciplinair team
• Kwalitatieve nazorg van essentieel belang voor elke adoptie
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Nieuw BVR:
Financiële bepalingen
• Werkingkost: max € 3000
• Nazorgkost: € 500 eerste jaar (2HBn) + € 65/extra rapport

Geldigheidsduur en verlenging
geschiktheidvonnis
Kandidaten die geen adoptie konden afronden binnen de geldigheidsperiode van hun
geschiktheidvonnis (GV) van 4 jaar kunnen een verlenging met 2 jaar aanvragen.
De procedure is als volgt:
- KA dienen min. 5 maanden voor vervallen vonnis en ten laatste op de laatste dag van de
geldigheid, een verzoekschrift in bij de jeugdrechtbank die het geschiktheidsvonnis uitsprak.
- VCA stelt een gemotiveerd attest op of de situatie van de kandidaat-adoptant veranderd is en
of er dus een actualisatie van het maatschappelijk onderzoek nodig is of niet.
ROH verwittigt KA van verstrijken geldigheidsduur maar de verantwoordelijkheid ligt bij de KA om
dit mee op te volgen en in orde te brengen.
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Stand van zaken werking
Ray of Hope

Evolutie interlandelijke adoptie
• Daling aantal interlandelijke adopties
• Steeds meer herkomstlanden ondertekenen het Haagse Verdrag
• Subsidiariteit is basisprincipe dwz:
• Kind wordt opgevangen in eigen gezin
• Kind wordt opgevangen in een adoptiegezin in het land zelf
• Kind wordt opgevangen in een adoptiegezin in het buitenland
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Dalend aantal interlandelijke adopties

Bron: Peter Selman, Global trends in Intercountry Adoption 2003-2011.

Dalend aantal interlandelijke adopties

Bron: Peter Selman, Global trends in Intercountry Adoption 2003-2011.
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Gevolgen
Het bestuur heeft ROH altijd beheerd als een goede huisvader, er werden de nodige
voorzieningen aangelegd waardoor de dienst financieel gezond is.
Het dalend aantal adopties heeft als direct gevolg voor een adoptiedienst dat de
werkingskost per adoptiedossier hoger wordt.
Wil ROH zijn dienstverlening blijvend garanderen dan is een aanpassing van de bijdrage
voor de werkingskost noodzakelijk. Die wordt opgetrokken binnen het wettelijk voorziene
kader tot maximum € 3.000.
Daarom zal bij toewijzing aan alle wachtende KA een storting van maximum € 1.000
gevraagd worden.

Overzicht per land
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Ethiopië
Naar aanleiding van het te beperkte aantal toewijzingen vond er een
nieuw kanaalbezoek plaats:
•Van 26 maart – 1 april 2014
•Door Charlotte Leloup samen met mevrouw Rahel Sleeuwagen
•Bezoek aan de weeshuizen, MOWCYA en Belgische ambassade

Vaststellingen
• Stijging binnenlandse adopties
• Voorwaarden voor erkenning: weeshuizen moeten 70% van hun
inkomsten geven aan projecten, die het welzijn van gezinnen in de
omgeving verbeteren
• Deze projecten worden gedragen door weeshuizen, de locale afdeling
van MOWCYA en een externe partner (= adoptiedienst)
Met de beide weeshuizen, waar ROH actief mee samenwerkt, is een
afspraak gemaakt.

8

27/05/2014

Wat betalen andere landen voor projectsteun
Africa Orphans:
Spanje en Italië: 75.000-95.000 ETB =
€ 2.800 – € 3.500 aan projectsteun
omgerekend per dossier
Brothers and Sisters:
Amerika: 95000 ETB = € 3.500
omgerekend per dossier

Wat betaalde ROH tot nu toe voor
projectsteun
Na het bezoek in juni werd er op twee manieren een voorziening
gemaakt:
• Prijsstijging van de projectsteun sinds september 2013
omgerekend per dossier 25.000 ETB = +/- € 1.000
• € 13.000 voor bijkomende sponsoring werd voorzien om in
te zamelen via VSKO Vreugdezaaiers, dit is niet gelukt
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Nieuwe afspraken
• Verhoging bijdrage projectsteun:
sinds 1 april betaalt ROH bij het begin van elk kwartaal globaal
540.000 ETB. Conform het Verdrag van Den Haag gebeurt dit
onafhankelijk van de toewijzingen.
• Hiermee hoopt ROH dat de omstandigheden gunstig zijn voor de
verdere werking.

In de praktijk
Optrekking bijdrage projectsteun nu met € 2.200 per dossier
Dit bedrag kan betaald worden via VZW De Vreugdezaaiers die
gemachtigd is om
fiscale attesten af te leveren.
ROH gaat hier verantwoord mee om:
De eerste twee families per profiel worden telkens verzocht de storting te
doen.
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Stand van zaken India
• De Centrale Autoriteit, CARA, heeft het inlogsysteem voor nieuwe
adoptiedossiers nog niet opgesteld
• Na het kanaalbezoek van Wivina Demeester en in afwachting van de
opening van het inlogsysteem werden er nieuwe dossiers opgestart in
2013.
• Tot op heden konden enkel de aanvragen voor Special Needs worden
opgestart

Stand van zaken China
• Er zijn nog 3 dossiers lopende die destijds startten via HORIZON
• Stijging van binnenlandse adoptie
 daling interlandelijke adoptie
• ROH start enkel dossiers voor kinderen met bijzondere noden, hiervoor
doet ROH zelf de matching, in samenwerking met verschillende arts
specialisten
• Ontvangst delegatie CCCWA in juni 2014
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Stand van zaken Sri Lanka
• Kanaalbezoek door Wivina Demeester februari 2013
• De laatste toewijzing vond plaats najaar 2011
• Regelmatig onderhoud met contactpersoon ter plaatse die degelijke
inspanningen levert om duidelijkheid in de situatie te krijgen

Stand van zaken Marokko
Er doen zich momenteel problemen voor bij het omzetten van de Kafala
naar adoptie in Vlaanderen. Hiervoor is een procedure lopende bij het hof
van Cassatie met steun van VCA. Zolang hierin geen uitspraak is kunnen
we geen nieuwe dossiers opstarten.
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Andere herkomstlanden
Voor alle kanalen levert ROH serieuze inspanningen om deze open en
werkend te houden, dit dmv:
Kanaalbezoeken:
• Kanaalbezoek Sri lanka en India feb 2013 door Wivina Demeester
• Kanaalbezoek Haïti in maart 2013 door Marc Claeys
• Kanaalbezoek aan Ethiopië in juni 2013 door Will Verniest en Gaby Jennes en maart
2014 door Charlotte Leloup
Delegaties ontvangen/uitgenodigd, steeds in samenspraak met VCA:
• Delegatie Ethiopië januari 2013 en januari 2014
• Delegatie China juni 2014

Lopende proeffases
Burkina Faso: 3e kindje komt thuis in juni 2014
• einde proeffase
• Opstart wachtlijst na evaluatie VCA, vermoedelijk zomer 2014
Togo:
•

3 proefdossiers lopende sinds maart 2012

•
•

Haagse Verdrag in voege sinds 1 april 2014
Aanvraag tot accreditatie is gesteld, beslissing is voorzien in oktober 2014

Haïti:
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Kanalen in afwachting proeffase
Vietnam:
• Verdragsland sinds 2011
• akkoord VCA voor opstart proefdossiers wanneer accreditatie door Vietnamese Centrale
Autoriteit is gegeven
• Ontvangst delegatie begin juli 2014
Congo:
• kanaalbezoek november 2013
• In afwachting evolutie aangaande uitreisvisa
• Mooie samenwerking met weeshuis
Kazachstan:
• Verdragsland sinds 2010
• kanaalbezoek maart 2014
• Samenwerking met Larisa, Waalse adoptiedienst

Vragen?
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Bedankt voor uw
aanwezigheid en aandacht

De presentatie van vanavond zal online worden geplaatst
op het beveiligde deel van de website.
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