
 
 
 
 
 
 

Reglement voor de werkwijze van de  
Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie (KVIA) 

 
In artikel 6 van het Besluit Klachtencommissie Vergunninghouder Interlandelijke Adoptie d.d. 13 maart 2000 is 
bepaald dat de commissie een reglement opstelt ter regeling van haar werkwijze. Het reglement, dat op 1 juli 
2008 is vastgesteld is op 3 november 2015 gewijzigd om de regels meer in overeenstemming te brengen met 
de praktijk. De wijziging treedt op 1 januari 2016 in werking. 
 
 
Artikel 1 Definities 
Voor de toepassing van deze klachtenregeling wordt verstaan onder: 
1.1 Gedraging: ieder handelen of nalaten van de vergunninghouder met betrekking tot de adoptie. 
1.2 Klager: een ieder die zijn onvrede uit, of wenst te uiten over een gedraging van de vergunninghouder 

en die naar het oordeel van de commissie bevoegd is een klacht in te dienen omdat de gedraging hem 
rechtstreeks raakt. 

1.3 Vergunninghouder: organisatie met een vergunning voor bemiddeling in interlandelijke adoptie. 
1.4 Klacht: iedere gemotiveerde schriftelijke uiting van onvrede over een gedraging van de 

vergunninghouder  of van een of meer onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen. 
1.5 Commissie: de Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie, verder te noemen KVIA, 

belast met de klachtbehandeling zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit klachtencommissie 
vergunninghouders interlandelijke adoptie en nader bepaald in artikel 9.1 tot en met 9.16 van de 
Algemene wet bestuursrecht. 

1.6 Reglement: het reglement dat de commissie heeft vastgesteld  over de wijze waarop zij haar 
werkzaamheden verricht. 

 
Artikel 2 De commissie 
2.1 De KVIA bestaat uit vijf leden, onder wie een voorzitter en een secretaris, en maximaal vijf 

plaatsvervangende leden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
2.2 De commissie stelt voor haar  werkzaamheden een reglement vast. 
 
Artikel 3 Het indienen van een klacht 
3.1 De KVIA beziet (zie ook 4.1) alleen klachten die schriftelijk zijn ingediend bij haar of bij de 

vergunninghouder. 
3.2 De klacht bevat: naam en adres van de klager, dagtekening en ondertekening en een omschrijving en 

datering van de gedraging waartegen de klacht is gericht. 
3.3 De KVIA verzendt een ontvangstbevestiging aan de klager. Zij deelt tevens aan de klager mee dat een 

kopie van de klacht is doorgezonden naar de vergunninghouder. Indien de klacht daartoe aanleiding 
geeft kan de KVIA klager en vergunninghouder de gelegenheid geven om binnen een termijn van zes 
weken tot een vergelijk te komen. Indien klager en vergunninghouder binnen die termijn tot 
overeenstemming komen, dienen beiden hiervan bericht te sturen aan de KVIA. De klachtencommissie 
zal dan niet tot een verdere behandeling van de klacht overgaan. (zie ook 4.2) 

3.4 Indien een klacht wordt ingediend bij de vergunninghouder, dan stuurt deze de klacht onverwijld door 
aan de KVIA. Vervolgens wordt de procedure zoals omschreven in 3.3 gevolgd. 

3.5 Indien aan partijen een termijn is gegeven om tot een vergelijk te komen en bij ommekomst van deze 
termijn blijkt dat de klacht niet is opgelost zal de KVIA aan partijen bericht geven dat zij de klacht in 
behandeling neemt en oordeel en advies zal uitbrengen. Zij zal hierbij mededeling doen over de 
termijnen en ze kan partijen vragen stukken ter onderbouwing van de klacht of het verweer aan haar 
toe te zenden. 

3.6 Een klacht dient binnen een jaar, gerekend vanaf de dag dat de klager kennis heeft gekregen van de 
gedraging waarover hij klaagt, te zijn ingediend. 

3.7 Een na deze termijn ingediende klacht wordt niettemin in behandeling genomen, als blijkt dat de klacht 
is ingediend zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van de klager kon worden verlangd of indien beide 
partijen de commissie aangeven ondanks het tijdsverloop prijs te stellen op een uitspraak. 

3.8 Als tijdstip van ontvangst van een klacht geldt de datum waarop de klacht door de commissie wordt 
ontvangen.  

 
Artikel 4 In behandeling nemen van de klacht 
4.1 Na ontvangst beziet de secretaris of de klacht compleet is en beslist in overleg met de voorzitter of de 

klacht in behandeling kan worden genomen. Indien nodig worden de overige commissieleden 
geraadpleegd. Indien de klacht in behandeling wordt genomen volgt de KVIA de procedure zoals die 
omschreven is in 3.3. 

4.2 Is de KVIA van mening dat de klacht niet in behandeling kan worden genomen, dan laat zij dit uiterlijk 
binnen drie weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk en gemotiveerd aan de klager een aan de 
vergunninghouder weten. Van een rechtstreeks bij de KVIA ingediende klacht ontvangt de 
vergunninghouder hierbij een kopie. 

  
 
 



Artikel 5 Klachtbehandeling 
5.1 Indien een klacht in behandeling wordt genomen zullen tenminste twee leden van de commissie 

worden gevraagd om een onderzoek naar de klacht in te stellen. 
5.2 De KVIA stelt de klager en de vergunninghouder in de gelegenheid schriftelijk en/of mondeling een 

toelichting te geven op de gedraging waarover wordt geklaagd. 
5.3 De KVIA spreekt geen oordeel uit voordat de klager en degene over wie wordt geklaagd in de 

gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord. Dit tenzij de klacht niet in behandeling kan worden 
genomen of de partijen aangeven af te willen zien van een mondelinge behandeling.  
De KVIA stelt de datum van de hoorzitting vast.  

5.4 De KVIA kan zowel klager als vergunninghouder verzoeken schriftelijke informatie, van belang voor 
een juiste beoordeling van de gedraging, over te leggen. Alle informatie die ter kennis komt van de 
commissie is voor de klager en voor degene over wie wordt geklaagd ter inzage, tenzij het belang van 
inzage naar het oordeel van de KVIA niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van een persoon. 

5.5 Alle schriftelijke informatie dient uiterlijk twee weken voor de hoorzitting naar de KVIA te zijn 
gestuurd. De KVIA zal geen kennis nemen van stukken die op de hoorzitting worden overhandigd dan 
wel toegestuurd na de hoorzitting. Dit tenzij de KVIA zelf uitdrukkelijk om nadere informatie vraagt. 

5.6 Het horen van de klager en degene over wie wordt geklaagd geschiedt in beginsel in elkaars 
aanwezigheid. De KVIA beslist of er gegronde redenen zijn om de betrokkenen afzonderlijk te horen. 
Indien gescheiden wordt gehoord, stelt de KVIA klager en degene over wie wordt geklaagd hiervan 
schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte. 

5.7 Van het horen wordt een schriftelijk verslag gemaakt.  
5.8 Klager en degene over wie wordt geklaagd, kunnen zich tijdens de behandeling laten bijstaan door een 

raadsman of een vertrouwenspersoon. Zij dienen de KVIA daarover tien dagen voorafgaande aan de 
mondelinge behandeling schriftelijk te informeren. Zo dit niet of niet tijdig is geschied behoudt de KVIA 
zich het recht voor bedoelde persoon te weigeren. 

5.9 De KVIA is bevoegd getuigen en deskundigen te horen. 
 
Artikel 6 Oordeel van de commissie 
6.1 De commissieleden die met het onderzoek zijn belast stellen een conceptadvies op. Het conceptadvies 

zal aan alle leden van de KVIA worden toegezonden. Aan de hand van de reacties bepaalt de voorzitter 
of een gezamenlijke bespreking noodzakelijk is. 

6.2 Het advies, vergezelt van een overzicht van de ingebrachte stukken, wordt aan de vergunninghouder 
toegezonden. Deze is verantwoordelijk voor de afdoening. Van de KVIA ontvangt de klager schriftelijk 
bericht over de datum waarop het advies is uitgebracht en verzonden naar de vergunninghouder. Bij 
dit bericht ontvangt klager ter kennisneming een kopie van het oordeel, het advies en de eventuele 
aanbevelingen. 

6.3 Geven de klacht of het oordeel daar aanleiding toe dan kan de KVIA aan haar oordeel een of meer 
aanbevelingen toevoegen. In haar aanbevelingen richt de KVIA zich uitsluitend tot de 
vergunninghouder. 

6.4 De vergunninghouder velt een oordeel over de gegrondheid van de klacht en is derhalve 
eindverantwoordelijk voor de eigen gedragingen. De vergunninghouder stelt de klager schriftelijk in 

kennis van zijn oordeel. Indien de conclusie van de vergunninghouder afwijkt van het advies van de 
KVIA dient de vergunninghouder dit met redenen te omkleden.  

6.5 De vergunninghouder stuurt een kopie van het oordeel aan de KVIA. 
 
Artikel 7 Verlenging van de termijn voor de klachtprocedure 
7.1 De KVIA streeft er naar haar oordeel uit te brengen binnen de in de termijn van tien weken. Is het 

voor de KVIA  ondanks dit streven, niet mogelijk om haar oordeel binnen deze termijn uit te brengen, 
dan kan de KVIA deze termijn verlengen. Deze verlenging wordt schriftelijk medegedeeld aan klager 
en de vergunninghouder.  
 

Artikel 8 Gegevens 
8.1 De KVIA stelt jaarlijks een verslag op waarin het aantal en de aard van de door de KVIA behandelde 

klachten worden beschreven. 
8.2 De afgehandelde klachten worden gearchiveerd op het secretariaat.  
 
Artikel 9 Slotbepalingen 
9.1 Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Klachtencommissie vergunninghouders 

interlandelijke adoptie’. 
9.2 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016 en vervangt het Reglement van 1 juli 2008 
9.3 Deze regeling kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de KVIA. 
9.4 Deze regeling kan door de KVIA worden gewijzigd. 
  
 
 


