
Eenvoudige adoptie
Enkele jaren geleden stelde de Staatscommissie Herijking 
Ouderschap voor om een nieuwe vorm van adoptie mogelijk te 
maken, waarbij de juridische relatie met de biologische ouders van 
een pleegkind blijft bestaan: eenvoudige adoptie. Bij gewone adoptie 
wordt die juridische band verbroken. Met eenvoudige adoptie heeft 
een pleegkind meer dan twee juridische ouders en dat heeft mogelijk 
gevolgen voor bijvoorbeeld het gezag, de achternaam en het erfrecht. 

Eenvoudige adoptie van pleegkinderen is de neerslag van een 
beschrijvend en empirisch onderzoek naar de vraag of er behoefte 
is aan eenvoudige adoptie bij pleegouders die langdurig voor een 
pleegkind zorgen. 
Eerst gaan de auteurs in op hoe adoptie bij pleegzorg geregeld is, 
in Nederland en vier gebieden daarbuiten (Australië, Californië, 
Frankrijk en Quebec). In Nederland komen pleegzorgadopties zelden 
voor, terwijl men wel kiest voor pleegoudervoogdij. De empirische 
studie staat centraal in drie hoofdstukken: een vragenlijstonderzoek 
onder 615 pleegouders, diepte-interviews bij enkele pleeggezinnen, 
en een expertmeeting met professionals. 

Het boek laat duidelijk en gestructureerd de voor- en nadelen zien 
van eenvoudige adoptie bij pleegzorg. Door de interviewcitaten 
in tekstblokken krijgt de lezer een goed beeld van wat er leeft bij 
pleegouders en professionals. Invoering van eenvoudige adoptie 
is het overwegen waard, zo concluderen de auteurs. Het biedt 
relationele continuïteit aan het kind door het opgroeiperspectief bij de 
pleegouders te leggen, ook na het achttiende levensjaar. Tegelijkertijd 
blijft de identiteit behouden omdat het kind ook deel blijft uitmaken 
van de oorspronkelijke familie. 

tekst: Femmie Juffer

Eenvoudige adoptie van pleegkinderen (2020) van M.J. Vonk, 
W.D. de Haan, C.G. Jeppesen de Boer en G.C.A.M. Ruitenberg is een 
uitgave van Boom.
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De reeks Familie & Recht is gericht op debat tussen theorie en praktijk op het terrein van het familierecht

in brede zin. Kennisuitwisseling met andere wetenschapsgebieden, zoals de sociale wetenschappen speelt

hierbij een belangrijke rol. Monografieën, proefschriften, conferentiebundels en commentaren maken deel 

uit van de reeks. De reeks Familie & Recht is onderdeel van de samenwerking van Nederlandse specialisten 

op het gebied van het familierecht in het kader van de Alliantie Familie & Recht. De uitgaven zijn bestemd 

voor advocaten, notarissen, rechters, wetenschappers en ambtenaren van de burgerlijke stand.

Dit boek gaat over de vraag of het invoeren van eenvoudige adoptie in de context van pleegzorg 

wenselijk is. Invoering hiervan zou betekenen dat het pleegkind er, door een eenvoudige adoptie,

ouders bij krijgt in plaats van ouders verliest en daarmee meer dan twee juridische ouders kan 

hebben. Om die vraag te beantwoorden is juridisch onderzoek gedaan, zijn vragenlijsten onder een 

grote groep langdurige pleegouders uitgezet en is een kleinere groep pleegouders en pleegkinderen 

geïnterviewd. Daarmee schetst dit boek enerzijds een beeld van het huidige recht dat betrekking 

heeft op langdurige pleegzorg en de mogelijkheden die pleegouders hebben om een juridische 

band met hun pleegkind te vestigen. Anderzijds gaat het boek in op de lacunes die het huidige 

systeem kent en op de wensen en behoeften van pleegouders en pleegkinderen op het gebied van 

langdurige pleegzorg. Dit onderzoek is niet alleen relevant voor vragen omtrent pleegouders en 

pleegkinderen, maar mogelijk ook voor andere situaties waarin kinderen bij meer dan twee ouders 

en/of families horen.
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