
Adoptie volgens plaats in de 
kinderrij?

Door de interlandelijke 
adoptiediensten.



Huidige werking
- Geen regelgeving in Vlaanderen hieromtrent, wel ‘afspraak’ rond 

onderplaatsing

- Enkele herkomstlanden hebben eigen regelgeving/policy. Deze wordt 

altijd gerespecteerd. (Bij ROH 1 (China) van 10 herkomstlanden)

- Voor andere samenwerkingen hanteert elke adoptiedienst een eigen 

regel, in hoofdzaak respecteren van de kinderrij: 
- FIAC : AK is 2 jaar jonger dan jongste kind in gezin

- HKM : AK is 1 jaar jonger dan jongste kind in gezin

- ROH: AK is 1,5 jaar jonger dan jongste kind in gezin



Huidige werking
- Afwijking op de regel van onderplaatsing in afgelopen jaren:  

- 1 X igv SN – ontwikkelingsachterstand

- 1 X biologisch verwant kind

- 1 X kind dat ouder was dan volgens officiële papieren (niet geweten bij adoptie)

- Onderplaatsing met kleine leeftijdmarge

Gebeurt o.b.v. inschatting van de adoptiedienst. 



Hoe gaan de adoptiediensten 
ermee om?

- De vraag van KA naar boven- of tussenplaatsing komt wel eens voor, vooral bij mensen met 

jonge biologische kinderen en nieuw samengestelde gezinnen die willen adopteren en niet 

willen wachten tot onderplaatsing mogelijk is.

- Moeilijkheid stelt zich wanneer er voor oudere kinderen een thuis wordt gezocht:
• Beperkt aantal KA staan open voor ‘ruime’ kindprofielen
• Bewaken van kansen voor kinderen met een dergelijke achtergrond die een thuis 

zoeken in België



Overzicht plaatsingen per leeftijd 
2011 - 2015

leeftijd AK bij 
aankomst 2011 2012 2013 2014 2015

0 78 32 16 5 3
1 48 32 19 14 22
2 20 13 15 13 14
3 11 5 5 8 7
4 14 11 3 8 7
5 11 8 6 2 3
6 9 7 3 6 5
7 8 6 4 0 3
8 1 3 1 3 3
9 2 0 1 1 2

10 1 2 0 0 1
11 1 0 0 1 1
12 0 1 0 0 0

>12 1 2 0 0 0

Noot: cijfers 2011 = binnen- + buitenlandse adopties
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Resultaten onderzoek ISS 2010

Voordelen respecteren kinderrij Nadelen respecteren kinderrij

Kinderen in het gezin behouden hun 
status

Mag niet ten koste van het belang van 
het kind gaan, dat primeert.

Uitsluiten van een extra risicofactor bij 
adoptie

Bemoeilijkt adoptie van kinderen met 
SN, incl oudere kinderen en siblings

Vermijden van rivaliteit tussen kind in 
gezin en adoptiekind

Een gezin dat goed is voorbereid zou de 
kans moeten worden gegeven om voor 
een ouder kind te kunnen zorgen.



Resultaten onderzoek ISS (2010)

- Kinderrij respecteren krijgt voorkeur
- Flexibiliteit  toepassen igv:

- Noden van de kinderen in het gezin en adoptiekind
- Igv verschil ts ontwikkelingsleeftijd en biologische leeftijd 

bij adoptiekind of kinderen in gezin
- Een bestaande band tussen het adoptiekind en 

adoptiegezin
- Capaciteiten van het gezin en ondersteunend netwerk
- Bereidheid tot ondersteuning na plaatsing



Vraag adoptiediensten

- Moeten/kunnen we in Vlaanderen die flexibiliteit 
ook overwegen?

- Indien ja:
- Welke hulpmiddelen kunnen we inschakelen om dit zo 

goed mogelijk te laten gebeuren?
- Extra M.O?
- Extra voorbereiding?
- …???


	�Adoptie volgens plaats in de kinderrij?�Door de interlandelijke adoptiediensten.
	Huidige werking
	Huidige werking
	Hoe gaan de adoptiediensten ermee om?
	Overzicht plaatsingen per leeftijd 2011 - 2015
	Overzicht plaatsingen per leeftijd 2011 - 2015
	Resultaten onderzoek ISS 2010
	Resultaten onderzoek ISS (2010)
	Vraag adoptiediensten

