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Doel 

Het werkbezoek aan Spanje had ten doel om de indieners van de verzoekschriften 

nrs. 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 1369/2012, 1631/2012, 

1790/2012, 1772/2012, 1779/2012, 927/2013 en 758/2013 te ontmoeten en een dialoog met 

de nationale autoriteiten aan te gaan teneinde beter inzicht te krijgen in de verschillende 

aspecten van de door de indieners aan de orde gestelde gevallen van ontvreemding van 

pasgeboren baby's uit ziekenhuizen tijdens en na de dictatuur van Franco. 

Deze gevallen van babyroof en de daaropvolgende illegale adopties vallen onder gebieden 

van het burgerlijk en strafrecht die niet door het EU-recht worden bestreken. De huidige 

EU-wetgeving (in concreto Verordening (EG) nr. 2201/2003 ("verordening Brussel IIbis")) 

heeft uitsluitend betrekking op kwesties betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 

erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in een andere lidstaat. 

Voor de in de verzoekschriften onder de aandacht gebrachte zaken geldt dat deze onder de 

bevoegdheden van de betrokken lidstaat vallen en dat het aan de lidstaat is om ervoor te 

zorgen dat hij voldoet aan zijn verplichtingen ten aanzien van de grondrechten 

overeenkomstig de internationale verdragen en zijn eigen nationale wetgeving. 

Vergadering met het ministerie van Justitie (22 mei 2017) 

Mevrouw Carmen Sánchez-Cortés Martín, staatssecretaris 

De heer Joaquín Delgado Martín, directeur-generaal voor betrekkingen met de rechterlijke 

macht (Administración de Justicia) 

Mevrouw Carmen Troya Calatayud, coördinatrice van de Informatiedienst voor slachtoffers 

van de mogelijke ontvreemding van pasgeboren baby's. Gerechtssecretaris 

De heer Antonio Alonso Alonso, medicus van de biologische dienst van de afdeling Madrid 

van het Nationaal Instituut voor toxicologie en forensische wetenschappen (INTCF, Instituto 

Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses) 

De delegatie werd ontvangen door mevrouw Carmen Sánchez-Cortés Martín, staatssecretaris, 

die uitlegde dat het hoofddoel van het ministerie van Justitie in gevallen van ontvreemding 

van pasgeboren baby's erin bestaat de getroffen personen zo veel mogelijk institutionele 

bijstand te verlenen door te zoeken naar realistische en haalbare manieren om hun zoektocht 

naar familieleden te vergemakkelijken, zonder af te doen aan de opheldering van de feiten en 

aan strafrechtelijke of andere, daarvan afgeleide verantwoordelijkheden. 

De feiten die het handelen van de overheid bij de onderzoeken naar mogelijke ontvreemding 

van pasgeboren baby's hebben bepaald en die aanleiding zijn geweest voor het instellen van 

steunmaatregelen voor de getroffenen, zijn naar voren gekomen door de klachten van 

verenigingen van betrokkenen in verband met het mogelijke bestaan van een netwerk dat zich 

zou hebben beziggehouden met de illegale handel in baby's, voornamelijk tussen 1960 en 

1980. 
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Na het verzamelen van de nodige antecedenten en informatie heeft het ministerie een 

bijeenkomst belegd met de verenigingen en getroffenen die daarom hadden verzocht, teneinde 

hun wensen in kaart te brengen en een eerste identificatie te maken van de problemen waarop 

zij stuitten, met als doel om mogelijke routes naar oplossingen uit te stippelen. In februari 

2012 werd op het ministerie van Justitie een eerste bijeenkomst gehouden, waarin deze 

verenigingen en getroffenen een uiteenzetting gaven van de verschillende problemen 

waarmee ze werden geconfronteerd bij het onderzoeken van de feiten. Het ministerie zegde 

toe een permanente en stabiele samenwerking met de getroffenen te organiseren, met inbegrip 

van periodieke vergaderingen. 

Ook stelde het ministerie vast dat de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende 

overheidsinstanties moesten worden versterkt. Daartoe nam het ministerie contact op met de 

volgende instanties: 

 het ministerie van Binnenlandse Zaken, met het verzoek om de mogelijkheden voor 

een doeltreffend optreden van de met wetshandhaving belaste autoriteiten van de staat 

bij het onderzoeken van deze klachten te analyseren; 

 het Openbaar Ministerie (Fiscalía General del Estado), met het verzoek om onderzoek 

te doen naar de haalbaarheid van een algemene instructie aan alle officiers van justitie 

met normen voor hun optreden in dit soort zaken, die er in essentie op gericht moeten 

zijn om de getroffen personen maximale ondersteuning te verlenen; 

 het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, om dat in te lichten over de 

concrete moeilijkheden die getroffenen tegenkomen bij het verkrijgen van toegang tot 

de informatie die beschikbaar is in verschillende archieven en registers (dossiers van 

ziekenhuizen, registers van de burgerlijke stand enz.); 

 het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Diensten en Gelijkheid, om mogelijke 

manieren van samenwerking op dit gebied te onderzoeken, gezien de gevolgen van de 

in klinieken en ziekenhuizen te verrichten onderzoeken; 

 instanties die onder de eigen bevoegdheid van het ministerie vallen, te weten het 

INTCF en de slachtofferhulpbureaus. 

Tijdens de eerste bijeenkomst met getroffenen kon het ministerie van Justitie vaststellen dat 

de strafrechtelijke weg die in veel gevallen was ingeslagen door de betrokkenen, niet als 

volledig bevredigend werd ervaren, aangezien hun voornaamste prioriteit, zonder af te doen 

aan de strafrechtelijke of administratieve gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit deze 

feiten, erin bestaat om hun familieleden op te sporen. Besloten werd om de inspanningen te 

concentreren op het creëren van mechanismen die hun zoektocht in de mate van het mogelijke 

zouden vergemakkelijken. Met het oog daarop werd ervoor gekozen om een Informatiedienst 

voor slachtoffers van de ontvreemding van pasgeboren baby's ter beschikking te stellen aan de 

getroffenen. Om deze dienst, die op 26 februari 2013 operationeel werd, op adequate wijze te 

kunnen aanbieden, werd besloten om speciaal voor dit doel een bureau in het leven te roepen, 

dat is gevestigd op het adres Calle de la Bolsa nr. 8 in Madrid. Dit bureau is belast met de 

behandeling van de dossiers en het verstrekken van informatie aan de getroffenen, en beschikt 

daartoe over een protocol voor de interne organisatie van de dienst en een IT-applicatie 

waarin alle gegevens worden geregistreerd. 

De Informatiedienst heeft als doel om de betrokken personen te voorzien van documenten 

betreffende geboorten of bevallingen die zich mogelijk in registers van de burgerlijke stand, 
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begraafplaatsen, ziekenhuizen, aartsbisdommen, provincieraden, gemeenten enz. bevinden, 

evenals van feitelijke elementen waarop de betrokkenen, in voorkomend geval, de civiel- of 

strafrechtelijke acties kunnen baseren die zij passend achten om hun biologische afstamming 

te achterhalen. Dit bureau geeft de benodigde toestemming om gegevens inzake geboorten en 

bevallingen te verstrekken aan het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Diensten en 

Gelijkheid, zodat deze kunnen worden vergeleken met de medische dossiers of andere 

documenten die in het bezit zijn van gezondheidscentra. Anderzijds werkt het ministerie van 

Binnenlandse Zaken via zijn bureaus voor klachten en bijstand aan de burger overal op het 

nationale grondgebied nauw samen met de Informatiedienst. In dit verband heeft elke op dit 

gebied samenwerkende instelling een verantwoordelijke persoon aangewezen, die fungeert als 

contactpunt. Deze persoon is belast met het verzamelen van de informatie waarover de 

verschillende onder hun bevoegdheid vallende organen beschikken teneinde in elke concrete 

zaak alle bestaande gegevens en documenten te verzamelen. 

Het verkrijgen van toegang tot de gegevens en documenten geschiedt in overeenstemming 

met de wettelijke eisen inzake de toestemming van de betrokkene, de beveiliging van 

gegevens, de vertrouwelijkheid van de informatie en de verantwoordelijkheden van de 

overheidsdiensten. Geen enkel gegeven van een betrokkene zal direct of indirect worden 

verkregen zonder zijn of haar vrijwillige, specifieke en geïnformeerde toestemming, in 

overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving. 

Om alle verzamelde informatie adequaat te kunnen beheren, zijn bij ministerieel besluit 

JUS 2146/2012 van 1 oktober 2012 twee registers in het leven geroepen: 

 Register nr. 119: verzoeken om administratieve informatie door slachtoffers van de 

ontvreemding van pasgeboren baby's. 

 Register nr. 120: DNA-profielen van slachtoffers van de ontvreemding van 

pasgeboren baby's. 

Daarnaast zijn officiële modellen voor het indienen van een informatieverzoek ontwikkeld en 

goedgekeurd. Met behulp van deze modellen kunnen de betrokkenen de technische en 

identificatiegegevens verstrekken die nodig zijn om de betreffende informatie en documenten 

te kunnen verkrijgen, evenals de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het verslag 

van het INTCF. Het INTCF heeft een actieprotocol vastgesteld voor het centraliseren van de 

verkregen genetische profielen, die worden opgenomen in één gegevensbank waarin alle 

betrokkenen met elkaar kunnen worden vergeleken om genetische overeenkomsten vast te 

stellen. 

Gezien de complexiteit van de gerechtelijke procedures in enkele zaken die voor de meeste 

burgers moeilijk te doorgronden zijn en de maatschappelijke onrust die rond dit onderwerp is 

ontstaan, achtte het ministerie van Justitie het noodzakelijk om alle middelen waarover het 

beschikt ter beschikking te stellen van de betrokken personen, zodat die een referentiepunt 

hebben waartoe ze zich kunnen wenden voor informatie, advies en bijstand, waaronder 

psychische bijstand. 

Met dit doel voor ogen is een speciaal protocol voor de omgang met slachtoffers van illegale 

adoptie opgesteld, dat wordt toegepast door de slachtofferhulpbureaus die onder het ministerie 

vallen. Dit protocol kan ook worden gebruikt door slachtofferhulpbureaus in gebieden waar 
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de hiermee samenhangende bevoegdheden zijn overgedragen aan de autonome 

gemeenschappen. 

De dienstverlening door de slachtofferhulpbureaus is persoonlijk en wordt aangeboden door 

gekwalificeerd personeel, te weten een procesmanager of, indien nodig, een psycholoog. De 

slachtofferhulpbureaus verstrekken informatie over de procedure die moet worden gevolgd 

om gerechtelijke stappen te zetten, het uitvoeren van DNA-tests en de mogelijkheid om te 

worden begeleid tijdens rechtszittingen. Ook wordt, in verschillende fasen en overeenkomstig 

het door de bureaus toegepaste algemene bijstandsverleningsmodel, psychische bijstand 

verleend aan de betrokkenen die dat behoeven. 

Wat heeft deze dienst te bieden? 

 Administratieve informatie en documenten: via deze dienst kunnen getroffen personen 

toegang krijgen tot documenten en informatie die in het bezit zijn van 

overheidsdiensten en instellingen, waaronder registratiegegevens, medische dossiers, 

enzovoort. 

 Een register van genetische profielen: het INTCF verzamelt de profielen die worden 

verkregen op basis van de door de betrokken personen verstrekte genetische 

informatie of van externe laboratoria ontvangen elektronische bestanden in een 

centrale gegevensbank. Hierin zullen alle betrokken personen met elkaar kunnen 

worden vergeleken om genetische matches vast te stellen die een aanwijzing kunnen 

vormen voor het bestaan van biologische verwantschappen (een procedure waaraan 

voor de betrokken personen geen kosten zijn verbonden). 

Wie kan gebruikmaken van de Informatiedienst, en hoe? 

Personen die beschikken over aanwijzingen voor mogelijke ontvreemding van pasgeboren 

baby's, zoals ouders die hun biologische kinderen zoeken, kinderen die hun biologische 

ouders en/of broers/zussen zoeken en personen die een legitiem belang hebben. Op de 

desbetreffende pagina van de website van het ministerie van Justitie is alle benodigde 

informatie te vinden over de werking en de doelstellingen van deze dienst en de wijze waarop 

toegang tot deze dienst kan worden verkregen. Informatie kan langs verschillende kanalen 

worden opgevraagd: telefonisch, door persoonlijk langs te gaan bij de dienst of door het 

elektronische contactformulier op de webpagina van het ministerie van Justitie in te vullen. 

Wanneer het verzoek is ingediend, worden via de contactpunten die alle aan de 

samenwerkingsovereenkomst deelnemende partijen hebben aangewezen, de nodige 

administratieve handelingen verricht om de in elk concreet geval mogelijk bestaande 

informatie en documenten op te vragen. Een andere belangrijke functie die de 

Informatiedienst verricht, is het opnemen van de door betrokkenen of externe laboratoria 

aangedragen DNA-profielen in de centrale gegevensbank van het INTCF. Alvorens dat te 

doen, zal het INTCF bepalen of de uitgevoerde analyse voldoet aan de technische 

minimumvereisten om de betrouwbaarheid van de DNA-profielen te garanderen. 

Nadat het verzoek is ingediend, wordt het administratieve dossier geopend, worden de 

gegevens opgenomen in de IT-applicatie en worden de door de betrokkenen aangedragen 

documenten gescand. De betrokkenen kunnen de ontwikkeling van hun dossier volgen met 

behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord, die door de dienst worden verstrekt, en 
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kunnen zelfs de in het dossier opgenomen documenten afdrukken. Het is belangrijk om te 

preciseren, en dat wordt ook meegedeeld aan de betrokkenen, dat het openen van een 

administratief dossier geen enkele gerechtelijke procedure in gang zet: noch een 

civielrechtelijke, noch een strafrechtelijke. Deze administratieve dienst beoogt het verzamelen 

van informatie te vergemakkelijken voor het geval een betrokkene, op basis van de inhoud 

van het dossier, de gerechtelijke weg wil inslaan. De informatie kan dus wel als bewijsmiddel 

worden gebruikt, maar heeft op zichzelf geen enkel rechtsgevolg. Het zijn de slachtoffers zelf 

die, op basis van de inhoud van hun dossier en indien zij dat opportuun achten, de door hen 

gewenste gerechtelijke stappen dienen te ondernemen. 

Het ministerie van Justitie heeft afgesproken om samenwerkingskanalen te openen met de 

getroffenen en zal binnen het ministerie één enkele contactpersoon aanwijzen om de 

communicatie via deze kanalen operationeel te maken en efficiënt te laten verlopen. 

Statistieken van de Informatiedienst voor de periode 26 februari 2013 tot en met 30 april 

2017: 

 Er zijn 567 dossiers geopend, die betrekking hebben op 693 personen. 

 De vermeende gevallen van ontvreemding van pasgeboren baby's die ter kennis van de 

Informatiedienst zijn gekomen, hadden in meerderheid plaats in de jaren zestig en zeventig. 

 De meeste verzoeken die aanleiding zijn geweest voor het openen van een dossier zijn door de 

betrokkenen ingediend bij ofwel de Informatiedienst, ofwel een bureau van de nationale 

politie. 

Het INTCF heeft een verslag1 gepresenteerd met alle uit opgegraven botresten en andere 

postmortaal verkregen weefsels (biopten) van pasgeborenen verkregen DNA-resultaten van in 

totaal 128 gevallen waarin er aanwijzingen waren voor de ontvreemding van een pasgeborene, 

in reactie op 76 verzoeken om DNA-onderzoek van het Openbaar Ministerie en 52 verzoeken 

van instructierechtbanken in de periode 2011-2017. Uit het verslag over de DNA-analyses 

blijkt dat de meeste door het INTCF geanalyseerde gevallen niet overeenkomen met gevallen 

van ontvreemding van pasgeborenen, aangezien het in 90 % van de gevallen mogelijk was om 

aan de hand van DNA-tests op hun familieleden de identiteit van de pasgeborene te verifiëren. 

Het ministerie van Justitie concludeert dat het de problematiek van de vermeende gevallen 

van ontvreemding van pasgeboren baby's heeft aangepakt door een kanaal voor het verkrijgen 

van documenten en informatie te openen en slachtoffers de mogelijkheid te bieden om hun 

genetische profielen te laten opnemen in de gegevensbank van het INTCF, maar in geen geval 

de rol op zich heeft willen nemen die in het Spaanse rechtsstelsel is voorbehouden aan 

rechters en rechtbanken. 

Tijdens het vragenuur stelden de volgende leden van het Europees Parlement vragen: 

                                                 
1 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application%2Fpdf&blobheaderna

me1=Content-

Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DInforme_de_la_activi

dad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=I

NTCF 

 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
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 Jude Kirton-Darling over de ondersteuning die het ministerie biedt aan de slachtoffers, 

die degenen zijn die bewijs voor het delict moeten aandragen. 

 Eleonora Evi over de aanbevelingen van de VN-werkgroep 2014 inzake gedwongen of 

onvrijwillige verdwijningen en over de verjaring van het delict. 

 Michela Giuffrida over de houding van de dienst tegenover de slachtoffers, die 

misschien meer mensgericht en minder administratief van aard zou moeten zijn. 

 Julia Pitera over het verschil tussen de door verenigingen aangedragen gevallen en de 

gevallen die bij de dienst van het ministerie zijn aangemeld. 

 Tatjana Ždanoka over de trage reactie van justitie, aangezien er op dit moment tegen 

slechts één persoon gerechtelijke vervolging is ingesteld. 

 Marina Albiol over de noodzaak om er bij het Openbaar Ministerie op aan te dringen 

de verdwijningen te onderzoeken en een coördinerende officier van justitie aan te 

stellen, en de noodzaak om de DNA-tests kosteloos te maken voor de betrokkenen en 

de verdwijningen van kinderen in de jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw te 

onderzoeken en over de vraag of zij wisten hoe de vorige Argentijnse regering 

vergelijkbare zaken heeft aangepakt. 

 Josep-Maria Terricabras over de noodzaak om de slachtoffers proactiever antwoord te 

geven en de zaken daadwerkelijk te onderzoeken, waarbij hij suggereert dat de eerste 

test niet moet bestaan uit opgraving, maar uit op ziekenhuizen gebaseerde 

onderzoeken. 

 Rosa Estaràs over het belang van genoegdoening voor de slachtoffers en het niet op de 

agenda staan van vergaderingen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, het 

ministerie van Volksgezondheid en vertegenwoordigers van de autonome 

gemeenschappen. 

De vertegenwoordiger van het ministerie, de heer Joaquín Delgado, beantwoordde de vragen 

van de leden: 

 Aan mevrouw Kirton-Darling antwoordde hij dat het openen van een onderzoek naar 

de gevallen een bevoegdheid is van het parket dat de strafrechtelijke procedures 

initieert. Particuliere personen kunnen een civielrechtelijke procedure aanhangig 

maken, waartoe ze zelf een aanklacht moeten indienen. Het ministerie van Justitie 

helpt deze personen door documenten aan te dragen en op te sporen. 

 Aan mevrouw Eleonora Evi antwoordde hij dat het delict van ontvreemding van 

minderjarigen geen verjaringstermijn kent, maar dat de rechtbanken daarover gaan en 

er niet één algemeen geldend criterium bestaat. Hij gaf geen antwoord over de VN-

werkgroep 2014. 

 Aan mevrouw Michela Giuffrida antwoordde hij dat het ministerie er alles aan doet 

om de slachtoffers en de getroffen personen te helpen en van advies te voorzien. 

 Hij herinnerde mevrouw Marina Albiol eraan dat wanneer een zaak wordt gesloten 

omdat alle onderzoeksmogelijkheden zijn uitgeput, het onderzoek altijd kan worden 

heropend. Het Openbaar Ministerie heeft een mandaat om op te treden en is verzocht 

om onderzoeken te starten, en de DNA-tests waar officiers van justitie om vragen, zijn 

gratis. Met betrekking tot de Argentijnse zaken antwoordde hij dat hij daar niets over 

wist. 
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Vergadering met het Openbaar Ministerie (22 mei 2017) 

De heer José Manuel Maza Martín, procureur-generaal 

De heer José Miguel de la Rosa Cortina, officier van justitie van de hoofdkamer van het 

technisch secretariaat van het Openbaar Ministerie 

Mevrouw María Luzón Cánovas, officier van justitie van het technisch secretariaat van het 

Openbaar Ministerie 

Artikel 124 van de Spaanse grondwet van 1978 belast het Openbaar Ministerie rechtstreeks 

met de taak om het optreden van justitie ter bescherming van de wettigheid, de rechten van 

burgers en het algemeen belang te bevorderen, op eigen initiatief of op verzoek van 

betrokkenen, steeds met inachtneming van de beginselen van wettigheid en onpartijdigheid. 

Op grond van deze grondwettelijke bepaling diende de Nationale Vereniging van slachtoffers 

van illegale adopties (Anadir, Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) 

in januari 2011 een door 261 personen ondertekende klacht in bij het Openbaar Ministerie. 

Het Openbaar Ministerie zegde toe om antwoord te geven aan alle families die een 

pasgeboren baby hadden verloren en zich afvroegen of hun baby misschien was vervangen 

door een gestorven baby, of, wat op hetzelfde neerkomt, was ontvreemd terwijl hen was 

verteld dat hun baby was gestorven. In deze gezamenlijke klacht werd het vermoeden 

uitgesproken dat er, voornamelijk tussen 1950 en 1990, een netwerk heeft bestaan dat zich 

bezighield met de ontvreemding van pasgeboren baby's om deze in te schrijven als kinderen 

van andere echtparen. Het Openbaar Ministerie vond, na bestudering van de feiten, geen 

enkele aanwijzing die het bestaan van een voor dat oogmerk opgerichte organisatie 

ondersteunde. De in de klacht vermelde feiten zouden hebben plaatsgevonden in 

kraamklinieken en ziekenhuizen in alle regio's van Spanje en zouden zijn uitgevoerd door 

verschillende teams van medici, terwijl de moeders afkomstig waren uit zeer verschillende 

sociale milieus en gezinssituaties, variërend van getrouwde tot alleenstaande moeders en 

vrouwen die voor het eerst moeder waren geworden of die al meerdere kinderen hadden. 

Gezien het niet-bestaan van aanwijzingen dat de vermeende ontvreemdingen op 

georganiseerde manier hadden plaatsgevonden, meende het Openbaar Ministerie dat de beste 

manier om opvolging aan de klacht te geven het uitvoeren van een individueel onderzoek was 

naar elk in de klacht vermeld geval, op basis van, als criterium voor de bevoegdheidsbepaling, 

de plaats waar de moeder was bevallen, waarbij aan elk afzonderlijk parket in Spanje de 

klachten betreffende geboorten in zijn specifieke rechtsgebied werden toegezonden. Dit 

maakte het mogelijk dat elk parket een gedetailleerd onderzoek naar de feiten kon instellen, 

met behulp van medische dossiers in ziekenhuizen, geboorte- en overlijdensakten, 

documenten in provinciale archieven en registers van begraafplaatsen, en door in algemene 

zin alle benodigde stappen te ondernemen wanneer de stoffelijke resten het toestonden om 

monsters af te nemen, die door het INTCF werden geanalyseerd en waarop een vergelijkende 

DNA-test werd uitgevoerd om op die manier de biologische afstamming te achterhalen. De 

eerste klachten van vermeende ontvreemdingen werden gevolgd door nieuwe klachten bij de 

verschillende regionale parketten, en met het oog hierop werd een lid van het technisch 

secretariaat van het Openbaar Ministerie aangewezen om het optreden van de verschillende 

parketten centraal te coördineren. 

Voor deze coördinatiedoeleinden, en om de opheldering van elk van de in 2012 aangegeven 

feiten verder te ondersteunen, verspreidde het Openbaar Ministerie een Circulaire (2/2012) 
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over de harmonisatie van de normen voor procedures wegens vermeende ontvreemding van 

pasgeboren baby's. In de Circulaire worden voor alle officiers van justitie bindende normen 

vastgesteld inzake de wijze waarop de onderzoeken van de klachten moeten worden 

uitgevoerd, zowel in het kader van de onderzoekshandelingen van de betrokken officiers van 

justitie als in het kader van gerechtelijke procedures. Het belangrijkste uitgangspunt van de 

Circulaire is dat de aangegeven feiten verplicht moeten worden onderzocht, ongeacht de 

eventuele latere toepassing van het instituut verjaring op de mogelijk gepleegde misdrijven. 

Dat wil zeggen dat de waarheid over het gebeurde moet worden opgehelderd, ongeacht of de 

klacht in juridische zin stand zal houden of niet. Om het onderzoek naar de feiten te 

vergemakkelijken en deze feiten door de rechtbank te laten toetsen, heeft het Openbaar 

Ministerie een verjaringsnorm vastgesteld: het delict van wederrechtelijke vrijheidsberoving 

is een permanent delict (waaronder wordt verstaan een delict dat wordt gepleegd zolang de 

illegale situatie voortduurt), en zolang het passieve subject van de wederrechtelijke 

vrijheidsberoving niet weet dat hij of zij slachtoffer van dit delict is, begint de 

verjaringstermijn niet te lopen, aangezien de illegale situatie dan nog bestaat. 

Daarbij dient echter te worden opgemerkt dat de rechtbanken die het onderwerp van de 

verjaring van dit delict ter hand hebben genomen, daarover geen eenduidige uitspraken 

hebben gedaan (sommige rechtbanken hebben de norm van het Openbaar Ministerie gevolgd, 

maar andere hebben bepaald dat als het slachtoffer minderjarig is, de termijnen worden 

berekend vanaf de dag dat deze de meerderjarigheid bereikt, en als het slachtoffer voor die 

datum overlijdt, vanaf de datum van overlijden). 

Het optreden van het Openbaar Ministerie speelt zich af in drie domeinen: 

 De onderzoekshandelingen van het Openbaar Ministerie; 

 De instructie van de gerechtelijke procedures; 

 In de commissie die is belast met het toezicht op en de controle van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Justitie, het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, het ministerie van Volksgezondheid en het Openbaar Ministerie, 

met het oog op het optreden in de sfeer van de Informatiedienst voor slachtoffers van 

de mogelijke ontvreemding van pasgeboren baby's (ondertekend op 26 februari 2013), 

waarvan de meest recente vergadering heeft plaatsgevonden op 24 maart 2017. 

Sinds de Anadir in januari 2011 de eerste gezamenlijke klacht presenteerde, is een afname van 

de ingediende klachten te zien. In 2011 werden 1 346 klachten ingediend, die leidden tot het 

openen van evenzoveel onderzoeksdossiers door het Openbaar Ministerie. Dit aantal daalde 

tot 463 in 2012, 165 in 2013, 79 in 2014, 26 in 2015, 13 in 2016 en 3 in 2017. Van het totaal 

van 2 095 in de jaren 2011 tot 2017 ingeleide onderzoeken leidde 25 % (522) tot het instellen 

van vervolging door het desbetreffende parket en de daaropvolgende inleiding van 

gerechtelijke procedures, terwijl de overige zaken werden gearchiveerd bij het Openbaar 

Ministerie, met uitzondering van drie, die nog steeds het voorwerp van onderzoek zijn. 

Wat betreft de verzoekschriften die onderwerp van dit verslag zijn, zijn zes ervan, waaronder 

de nrs. 1201/2012, 1209/2012, 1368/2012, 1369/2012 en 1772/2012, als klacht ingediend bij 

het Openbaar Ministerie, dat evenzoveel onderzoeken heeft geopend, maar deze uiteindelijk 

heeft gearchiveerd, helaas zonder dat de feiten volledig zijn opgehelderd en, voor zover 

bekend, zonder dat de aangevers een gerechtelijke procedure aanhangig hebben gemaakt. 
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Ook verzoekschrift nr. 1013/2012 werd als klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie, 

waarna het Openbaar Ministerie een gerechtelijke procedure aanhangig maakte bij de 

rechtbank van instructie van Granada. Uiteindelijk werd de zaak geseponeerd nadat het 

INTCF na de vergelijkende DNA-analyse van de stoffelijke resten had vastgesteld dat er een 

kans van 99,9 % was dat deze resten die van de biologische vader van de aangever waren. 

Drie verzoekschriften (nrs. 1323/2012, 1631/2012 en 758/2013) zijn niet als klachten 

ingediend bij het Openbaar Ministerie, al staat van de eerste twee wel vast dat er een 

gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt bij de rechtbank van instructie van Granada. 

Met betrekking tot het laatstgenoemde verzoekschrift, nr. 758/2013, is het Openbaar 

Ministerie niet bekend met de concrete feiten en is er geen aangifte gedaan bij justitie. De 

onderzoeken werden uitgevoerd door de Britse politie. 

Ondanks de door het Openbaar Ministerie verrichte werkzaamheden zijn de aangegeven feiten 

in de onderzoeken niet wettig en overtuigend bewezen, zoals door het strafrecht wordt vereist, 

en bleek het niet mogelijk om de betrokken personen, van wie er enkele reeds waren 

overleden, te vervolgen. Het Openbaar Ministerie zet zijn werkzaamheden voort met als doel 

om in alle situaties een antwoord te vinden, zij het mogelijk niet altijd naar volledige 

tevredenheid, ten blijke waarvan het parket van Madrid bij rechtbank nr. 46 van de Spaanse 

hoofdstad een gynaecoloog de delicten wederrechtelijke vrijheidsberoving, gefingeerde 

bevalling en vervalsing van officiële documenten ten laste heeft gelegd. 

Het Openbaar Ministerie is zich bewust van de frustratie van de aangevers, die, omdat ze geen 

sluitend antwoord hebben gekregen, de vermoedens waarop ze hun klacht hebben gebaseerd 

niet met honderd procent zekerheid terzijde kunnen schuiven. Het Openbaar Ministerie sluit 

evenwel uit dat er een samenzwering op touw is gezet of dat er een organisatie heeft bestaan 

om de handel in pasgeboren baby's te ondersteunen. 

Tijdens het vragenuur stelden de volgende leden van het Europees Parlement vragen: 

 Jude Kirton-Darling over de aanstelling van een speciale officier van justitie voor deze 

zaken en of de officiers van justitie op de hoogte waren van het specifieke geval van 

indienster Ruth Appleby (0758/13), waarbij ze opmerkte dat dit was ingediend bij Interpol, 

dat om informatie verzocht bij de Spaanse autoriteiten. De procureur-generaal antwoordde dat 

is besloten om de zaken naar de relevante parketten te sturen voor onderzoek en dat een 

coördinerende officier van justitie toezicht zal houden op de onderzoeken. Deze 

coördinerende officier van justitie is mevrouw María Luzón. Circulaire 2/2012 heeft voor 

eenheid van optreden van alle officiers van justitie gezorgd en bevat instructies om alle 

onderzoeksmogelijkheden volledig uit te putten en de zaken te beschouwen als 

wederrechtelijke vrijheidsberoving: het zwaarst mogelijke misdrijf en een delict dat niet 

verjaart. Elk parket beschikt over twee personen die zijn gespecialiseerd in deze materie. 
Mevrouw María Luzón antwoordde dat zij geen informatie had over de Appleby-zaak. De 

zaak is niet behandeld door de Spaanse autoriteiten, aangezien het een Brits politieonderzoek 

betrof met steun van de Spaanse politie. 
 

 Michela Giuffrida vroeg hoe de strafrechtelijke behandeling in zijn werk gaat, hoe het 

mogelijk is dat een ziekenhuis in Madrid betrokken is bij 70 % van de vermeende gevallen, en 

tot slot welke motieven ten grondslag hebben gelegen aan deze delicten: waren dat 

economische of ideologische motieven? Het antwoord luidde dat het Openbaar Ministerie 
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ambtshalve onderzoeken opent wanneer het kennis heeft genomen van strafbare feiten. De 

procureur-generaal herinnerde eraan dat deze delicten hebben plaatsgevonden in een specifiek 

tijdperk in de geschiedenis van de twintigste eeuw, onmiddellijk na de burgeroorlog, tijdens 

de dictatuur van Franco en onder democratische regeringen, maar dat moeilijk is vast te 

stellen of aan de delicten ideologische motieven ten grondslag hebben gelegen, aangezien dit 

tijdperk zich bevindt op het breukvlak tussen de dictatuur en de democratie en de zaken alle 

sociale lagen betreffen. Ook kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van misdrijven 

tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, maar moet worden vastgesteld dat het hier gaat 

om zeer ernstige delicten van wederrechtelijke vrijheidsberoving die mogelijk zijn gepleegd 

uit economische motieven. Wat de Madrileense San Ramón-kliniek betreft, bevestigde hij dat 

dit ziekenhuis in een belangrijk deel van de klachten wordt genoemd. 
 

 Eleonora Evi vroeg wanneer Spanje de aanbevelingen van de VN-werkgroep inzake 

gedwongen of onvrijwillige verdwijningen ten uitvoer zal leggen en of Spanje in het 

strafwetboek de misdrijven van kinderroof zal beschouwen als oorlogsmisdaden of misdaden 

tegen de menselijkheid. María Luzón antwoordde dat deze misdrijven onder wederrechtelijke 

vrijheidsberoving – de meest ernstige misdrijven – vallen en dus niet verjaren. Dit wordt 

weerspiegeld in de eenheid van optreden van de officiers van justitie en de harmonisering van 

de criteria, in Circulaire 2/2012. De procureur-generaal antwoordde dat niet het Openbaar 

Ministerie, maar de regering verantwoordelijk is voor het ratificeren van internationale 

verdragen. 

 

 Julia Pitera vroeg hoeveel vorderingen het Openbaar Ministerie heeft ingesteld in deze 

kwestie, hoeveel op eigen initiatief en hoeveel vorderingen werden afgesloten. María Luzón 

antwoordde dat er sinds 2011 2 095 klachten werden ingediend, waarvan 25 % werd 

verwezen naar een rechterlijke instantie, maar dat de onderzoeken vaak niet konden worden 

afgesloten door gebrek aan bewijs. 

 

 Tatjana Ždanoka verklaarde dat het Europees Parlement in 2007 de eerste 

verzoekschriften over geroofde baby's heeft ontvangen en dat de huidige verkennende bezoek 

het resultaat vormt van die verzoekschriften. Volgens haar komen de vorderingen van het 

Openbaar Ministerie laat en zij wil meer informatie over de chronologie van de ingediende 

klachten. Het antwoord daarop is dat de Anadir (die de klachten verzamelde van 261 mensen) 

in 2011 de eerste klacht indiende bij het Openbaar Ministerie. 

Vergadering met de adjunct-ombudsman (22 mei 2017) 

Mevrouw Concepció Ferrer, adjunct-ombudsman 

Mevrouw Marta Kindelan Bustelo, hoofd van het kabinet van de adjunct-ombudsman 

De heer Andrés Jiménez, hoofd Veiligheid en Justitie 

De delegatie werd ontvangen door mevrouw Concepció Ferrer, adjunct-ombudsman, die een 

korte inleiding hield over de – volgens haar – onderliggende oorzaken van deze delicten. 

Volgens de adjunct-ombudsman kunnen er twee hoofdoorzaken worden onderscheiden, die 

beide dateren van na de Spaanse burgeroorlog: de politieke zuivering die bedoeld was om de 

samenleving vrij te maken van bepaalde opvattingen, en de morele zuivering die ten doel had 
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om het nationaal-katholicisme van die tijd, waarin het niet geaccepteerd was om alleenstaande 

moeder te zijn, op te leggen aan gezinnen. Louter economische oorzaken kunnen volgens 

mevrouw Ferrer echter niet worden uitgesloten. 

Mevrouw Kindelan en de heer Jiménez geven een uiteenzetting van het optreden van de 

ombudsman in verband met het probleem van de zogeheten "babyroof". 

Volgens de Spaanse grondwet (artikel 54) is de ombudsman de Hoge Commissaris van het 

Spaans parlement voor de verdediging van de grondrechten (titel I van de grondwet). De 

ombudsman houdt toezicht op het optreden van overheden. De ombudsman handelt 

ambtshalve of op grond van klachten van burgers. De ombudsman nam kennis van het 

probleem van de zogeheten "babyroof" toen er vanaf eind 2010 klachten begonnen binnen te 

komen. In de periode eind 2010-2013 werden meer dan driehonderd klachten van getroffen 

personen ontvangen. De klagers vroegen om hulp bij het initiëren van onderzoeken en wezen 

op vermeende ontvreemdingen van pasgeboren baby's zonder toestemming van de biologische 

ouders en de overdracht aan derden die de baby's inschreven als hun eigen kinderen. Daartoe 

werd aan de biologische ouders meegedeeld dat het kind was overleden, zonder nadere 

toelichting en zonder dat ze het zogenaamd overleden kind konden zien. Op dit punt moet 

worden opgemerkt dat de ombudsman zich niet kan uitspreken over concrete zaken die voor 

de rechter zijn geleid, aangezien de grondwet (artikel 117) de rechtbanken exclusieve 

bevoegdheid verleent om recht te spreken en het vonnis te doen uitvoeren. Bijgevolg verbiedt 

de wet die het optreden van de ombudsman regelt dat deze zelf onderzoek instelt naar zaken 

waarin een rechterlijke uitspraak hangende is. Wel kan de ombudsman een onderzoek 

instellen naar algemene problemen die in klachten aan de orde zijn gesteld (artikel 17.1 van 

de Organieke Wet 3/1981) en naar vertragingen van gerechtelijke procedures. Dit vertaalt zich 

erin dat de ombudsman erop kan toezien dat gerechtelijke procedures zonder onnodige 

vertragingen worden afgerond en zich kan interesseren voor algemene problemen, maar zich 

niet mag uitspreken over andere aspecten van een specifieke gerechtelijke procedure of het 

oordeel van de rechter of rechtbank. 

De ombudsman verklaarde de klachten ontvankelijk en verrichtte diverse handelingen. 

Enerzijds spoorde hij de bevoegde overheidsinstanties (het ministerie van Justitie en het 

Openbaar Ministerie) aan tot actie, en anderzijds controleerde hij het optreden van de 

bevoegde overheidsinstanties in individuele zaken (het Openbaar Ministerie en het algemeen 

politiedirectoraat). De sprekers herinnerden eraan dat het probleem op dat moment 

(eind 2010) nauwelijks een rol speelde in de publieke opinie in Spanje. De overheid en het 

Openbaar Ministerie moesten worden overtuigd van de noodzaak om maatregelen van 

algemene strekking te nemen, met een grotere reikwijdte dan alleen individuele zaken, gezien 

de ernst van de aangegeven feiten, de vermoedelijke schendingen van grondrechten en het 

mogelijk hoge aantal betrokkenen. De ombudsman stelde de staatssecretaris van Justitie in 

kennis van zijn grote belangstelling voor het onderzoek naar de feiten en van zijn opvatting 

dat er een globale oplossing zou moeten worden gevonden door middel van een reeks door 

het ministerie van Justitie en andere overheidsinstanties te nemen maatregelen, onverminderd 

eventuele concrete gerechtelijke acties. Tegelijkertijd achtte de ombudsman het passend om 

het Openbaar Ministerie te verzoeken om een verslag over de gerechtelijke behandeling van 

de klachten van de getroffen personen, het aantal geïnitieerde procedures en de stand van 

zaken daarbinnen. Daarnaast gaf hij te kennen geïnteresseerd te zijn in honderden 

politiedossiers om vast te stellen of er onderzoeken waren gestart. Het doel van het optreden 

van de ombudsman vis-à-vis het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie en het 
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algemeen politiedirectoraat was om ervoor te zorgen dat de getroffen personen geen extra 

moeilijkheden zouden ondervinden bij hun zoektocht en vaststellingen in verband met de 

vermeende gevallen van "babyroof". 

In 2012 riep het ministerie van Justitie de Informatiedienst voor slachtoffers van de mogelijke 

ontvreemding van pasgeboren baby's in het leven (die potentiële slachtoffers toegang biedt tot 

informatie en documenten over hun biologische afstamming, registergegevens en medische 

dossiers die in bezit van de overheid zijn), keurde het ministerieel besluit JUS/2146/2012 van 

1 oktober 2012 goed, waarbij bepaalde registers voor gegevens met een persoonlijk karakter 

inzake de mogelijke ontvreemding van pasgeboren baby's werden gecreëerd, en hechtte het 

zijn goedkeuring aan de officiële modellen voor het opvragen van informatie. Het betreft twee 

registers: een voor verzoeken om administratieve informatie door slachtoffers van de 

ontvreemding van pasgeboren baby's, en een van DNA-profielen. Sindsdien kunnen 

particuliere personen zich tot het INTCF wenden zonder dat ze daarvoor een voorafgaand 

rechterlijk bevel nodig hebben en worden de DNA-profielen die worden verkregen op basis 

van door betrokkenen aangedragen genetische informatie centraal opgeslagen in één enkele 

gegevensbank. Ook is een leidraad opgesteld voor de wijze waarop forensische artsen te werk 

dienen te gaan bij het opgraven van de stoffelijke resten van pasgeboren baby's, die ervoor 

moet zorgen dat daarbij de maximale technische zorgvuldigheid wordt betracht. Voorts 

keurde het Openbaar Ministerie, ook in 2012, Circulaire 2/2012 van 26 december 2012 goed, 

waarin door elk parket toe te passen criteria worden gegeven voor de behandeling van 

gevallen van ontvreemding van pasgeboren baby's. 

Vanaf dat moment daalde het aantal door de ombudsman ontvangen klachten sterk, en in 

2014 werden er geen klachten meer ontvangen. De ombudsman informeerde alle burgers die 

zich tot hem hadden gewend over hun rechten en deelde hen mee welke informatie van andere 

instanties was ontvangen, zowel algemene informatie als informatie met betrekking tot de 

concrete zaak. 

Het standpunt van de ombudsman over deze ernstige kwestie kan als volgt worden 

samengevat: 

1) Personen die uit hun gezinsomgeving zijn weggenomen behouden het onbetwistbare recht 

om hun biologische oorsprong te kennen. Ook deze personen en hun rechtstreekse verwanten 

hebben recht op een gezinsleven. 

2) Het feit dat ze door hun verwachtingen over de strafrechtsorde vanwege een gebrek aan 

bewijs, moeilijkheden bij het verkrijgen van bewijs of andere overwegingen vooralsnog zijn 

gefrustreerd, betekent zeker niet dat de mogelijkheid om achter de waarheid te komen en van 

herstel zijn uitgeput. 

3) Aanklagers en rechters zijn verplicht om op verzoek van de belanghebbenden en hun 

familieleden kopieën van beslissingen tot archivering of van medische dossiers te verstrekken. 

4) Wanneer er nieuw bewijs wordt gevonden, moeten zaken kunnen worden heropend, 

ambtshalve of op verzoek van een partij, ook binnen de strafrechtsorde. 

5) Zelfs indien strafrechtelijke actie niet mogelijk is omdat er te veel tijd is verstreken 

(verjaring), staan er nog drie soorten civielrechtelijke actie open voor betrokkenen: 
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a) Gerechtelijke vaststelling van de afstamming (artikel 131 e.v. van het Spaanse Burgerlijk 

Wetboek). 

b) Betwisting van de fictieve afstamming (artikel 136 e.v. van het Spaanse Burgerlijk 

Wetboek). 

c) Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor immateriële schade (artikel 1902 van het Spaanse 

Burgerlijk Wetboek). 

6) Er moeten zoveel nieuwe maatregelen worden genomen als nodig zijn om de rechten van 

de slachtoffers zo goed mogelijk te behartigen. 

De ombudsman heeft onlangs ambtshalve het initiatief genomen om alle autonome 

gemeenschappen te raadplegen over de mogelijkheid om commissies voor het traceren van 

documenten in te stellen, die onderzoek zouden moeten doen naar de opslagplaats van 

registers van ziekenhuizen en openbare en particuliere kraamklinieken, adoptieregisters van 

de voormalige provinciale kinderbeschermingsraden en de registers van het eveneens niet 

meer bestaande Patronaat voor de bescherming van de vrouw (Patronato de Protección a la 

Mujer), wat van bepalend belang zou kunnen zijn voor het opsporen van personen die zonder 

toestemming van de biologische ouders als kind van anderen zijn ingeschreven of ter adoptie 

zijn aangeboden. 

Tijdens het vragenuur stelden de volgende leden van het Europees Parlement vragen: 

• Jude Kirton Darling over de toegang tot informatie in openbare of particuliere archieven. 

Het antwoord luidde dat de ombudsman toegang heeft tot alle openbare archieven, maar dat 

particuliere archieven niet onder zijn bevoegdheid vallen. 

• Julia Pitera en Tatjana Ždanoka vroegen waarom de zaken juist in 2011 in behandeling 

zijn genomen. Het antwoord luidde dat onderzoeken naar de zaken door de pers en de 

publicatie van een reeks artikelen het maatschappelijk middenveld in actie hebben gebracht en 

het onderwerp daardoor in die jaren is gaan leven in de samenleving. 

• Eleonora Evi vroeg wie de ombudsman benoemt, aan welke termijnen hij zich moet 

houden bij het reageren op de klachten van burgers en of er een nationaal plan voor het 

waarborgen van de mensenrechten of voor de rechten van slachtoffers van ontvreemding van 

kinderen bestaat. De adjunct-ombudsman legde uit dat de ombudsman wordt gekozen met een 

drievijfdemeerderheid van de stemmen van het Spaanse Congres van Afgevaardigden en een 

onafhankelijke instantie is. Wat het nationaal plan betreft, verklaarde zij dat dit een 

bevoegdheid van de regering is en dat daaraan wordt gewerkt, en dat er alleen een 

zelfopgelegde termijn bestaat, die dertig dagen bedraagt. 

• Josep-Maria Terricabras vroeg of de ombudsman ambtshalve in actie is gekomen in de 

zaken waarbij de San Ramón-kliniek in Madrid is betrokken, waarop werd geantwoord dat de 

ombudsman uitsluitend kan zeggen dat er driehonderd klachten zijn ontvangen. 

• Marina Albiol vroeg hoe tegen deze zaken wordt aangekeken: of er wordt gedacht aan het 

bestaan van een crimineel netwerk met een systematisch plan, of dat het om geïsoleerde 

gevallen gaat. Ook vroeg ze naar de toegang tot archieven en de aanbevelingen die de 

ombudsman in dit verband heeft gedaan. De adjunct-ombudsman wees erop dat er een 
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Informatiedienst is opgericht om toegang te krijgen tot de registers van archieven en dat er op 

bepaalde plekken kan worden gesproken van stelselmatige delicten en niet van geïsoleerde 

gevallen (waarbij ze verwees naar de jaarverslagen van de ombudsman van 2011, 2012 en 

2013). 

• Rosa Estaràs onderstreepte dat op basis van de verklaringen van de ombudsman kan 

worden geconcludeerd dat er geen ideologische motieven ten grondslag hebben gelegen aan 

de delicten en dat er geen netwerk heeft bestaan. 

Vergadering met artsen, deskundigen en journalisten (23 mei 2017) 

 Dr. José Antonio Lorente, hoogleraar aan de Universiteit van Granada, en dr. Tomás 

Cobo van het Spaanse Medisch College (Organización Médica Colegial). Presentatie 

van DNA ProKids en DNA-ProOrgan 

Dr. Lorente gaf een presentatie over het internationale programma DNA-ProKids, dat beoogt 

het gebruik van technologie voor de genetische identificatie van personen (DNA-analyse) te 

bevorderen om verdwenen kinderen op te sporen en onafhankelijke gegevensbanken te 

creëren, te weten van: 

 onder bescherming verdwenen kinderen die in weeshuizen, instellingen van ngo's of 

andere instellingen voor kinderen verbleven en van wie geen familieleden bekend zijn; 

 familieleden van verdwenen kinderen: ouders en grootouders die melding hebben 

gemaakt van de verdwijning van een kind onder hun verantwoordelijkheid. 

Ook worden er in gevallen van adoptie DNA-analyses gemaakt om vast te stellen of vrouwen 

die hun kinderen ter adoptie aanbieden ook echt de biologische moeder zijn. Daarbij zijn 

gevallen van ontvreemding en adoptie van baby's vastgesteld, waarbij de baby's afkomstig 

waren uit arme gezinnen en de veronderstelde moeders geld ontvingen om hun gezinnen te 

kunnen onderhouden. Het identificeren van deze kinderen zou kunnen uitmonden in de 

opsporing van gevallen van kinderhandel en illegale adoptie. Dankzij de DNA-analyses zou 

een ontvreemd kind zijn of haar familie kunnen terugvinden. Zo hebben bijvoorbeeld in 

Guatemala vijfhonderd kinderen hun familie teruggevonden. Dit programma, dat is 

ontworpen door de Universiteit van Granada, in samenwerking met de Universiteit van Texas, 

ontvangt financiering van de Spaanse staat en van verschillende particuliere stichtingen, en 

hun diensten zijn kosteloos, aangezien het om een humanitair programma gaat. 

De heer Cobo gaf een presentatie over het programma DNA-ProOrgan. Het programma is 

vergelijkbaar met het andere in de zin dat het verschillende gegevensbanken creëert, in dit 

geval om organen op te sporen na controle van de genen van donoren: een gegevensbank van 

orgaandonoren, een gegevensbank van ontvangers van organen, een gegevensbank van 

getransplanteerde organen en een gegevensbank van verhandelde of geroofde organen. Het 

doel van dit programma is een einde te maken aan de handel in organen en ervoor te zorgen 

dat criminele handelaars niet ongestraft blijven omdat de herkomst van een orgaan niet kan 

worden aangetoond. 

 De heer Vila Torres, advocaat en directeur van advocatenkantoor Bufetevila 

Abogados & Asociados 
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De heer Vila Torres schetste het grote onbehagen van de slachtoffers en geeft een kort 

overzicht van de situatie, waarvan de oorsprong ligt in een gezamenlijke klacht van 

slachtoffers bij het Openbaar Ministerie in 2011. Het Openbaar Ministerie oefent de publieke 

vervolgingsbevoegdheid uit door klachten in behandeling te nemen, maar volgens de heer 

Vila Torres zijn de onderzoeken oppervlakkig en worden de zaken door de rechters 

gearchiveerd. De eerste zaak die voor de rechter zal komen, in januari 2018, is die van dr. 

Eduardo Vela. De heer Vila Torres is van mening dat moet worden onderzocht waarom zo 

veel zaken worden gearchiveerd. Ook wijst hij op het feit dat wat de verjaring van zaken 

betreft, er niet één uniform criterium wordt gehanteerd door de hele rechterlijke macht en dat 

dit niet rechtvaardig is jegens de slachtoffers. De betrokkenen moeten de kosten van een 

onderzoek betalen, en niet elke familie is daartoe in staat. De archivering van zaken is 

voorlopig, totdat er nieuw bewijs wordt aangedragen dat aanleiding vormt om een zaak te 

heropenen, en dus niet definitief. De heer Vila Torres was van mening dat er te weinig 

onderzoeken zijn verricht, dat deze niet goed zijn uitgevoerd en dat er geld is verspild. 

Hij wenste dat de gerechtelijke procedures kosteloos worden, dat de verjaringscriteria uniform 

worden gemaakt voor de hele rechterlijke macht, dat er druk wordt uitgeoefend op het 

Vaticaan om aandacht te besteden aan de slachtoffers, dat de Informatiedienst van het 

ministerie van Justitie de bevoegdheid krijgt om dwingend documenten op te vragen bij de 

verschillende partijen, dat de DNA-analyses kosteloos worden voor de betrokkenen, dat er 

erkenning komt voor de context van de burgeroorlog en het daaropvolgende regime van 

Franco bij de tenuitvoerlegging van dit beleid, en dat de religieuze orden die de moeders in 

hun ziekenhuizen hebben bijgestaan toegang tot hun archieven verlenen. 

Hij zei dat de Katholieke Kerk wel degelijk een rol heeft gespeeld bij de maffioze verkoop 

van baby's, vergelijkbaar met die van de Magdalena-zusters in Ierland. Volgens hem zijn er 

duizenden peseta's betaald, maar wil de Kerk niet dat dit aan het licht komt. Ze hebben vele 

brieven aan het Vaticaan gestuurd, maar nooit een antwoord ontvangen. 

Met betrekking tot de verjaringstermijn merkte hij tevens op dat zelfs als de vader bewijs 

levert dat de baby gekocht is, de officier van justitie ze niet voor het gerecht daagt en dat het 

niet sluiten van een zaak (opbergen) een juridische truc is in Spanje: door de zaak niet te 

sluiten, kan niemand worden beschuldigd van wanpraktijken. 

 Mevrouw Ana María Pascual, journalist van het tijdschrift Interviú 

Ana María Pascual is onderzoeksjournalist bij het tijdschrift Interviú en doet al zes jaar 

onderzoek naar gevallen van geroofde baby's. Ze kent veel slachtoffers: moeders en vaders 

die te horen kregen dat hun kind bij de geboorte was overleden, broers en zussen die op zoek 

zijn naar die zogenaamd overleden broer of zus, en personen die volgens het recht van die tijd 

op onwettige wijze zijn geadopteerd. Het enige doel van deze personen is om hun dierbaren te 

vinden. De openbare instellingen, van de Spaanse regering en veel autonome 

gemeenschappen tot het rechtsstelsel en de Katholieke Kerk, maken het hun echter niet 

gemakkelijk. Het tegendeel is waar: Zaken worden niet opgelost door een gebrek aan 

belangstelling bij justitie en obstakels die overduidelijk door overheden worden opgeworpen. 

Ze gaf een samenvatting van de roof van baby's in Spanje. Aan de oorsprong ervan ligt een 

ideologische component. Kort nadat het Franco-regime de burgeroorlog had gewonnen, 

kondigde het wetten af die het uitwissen van de identiteit van kinderen van republikeinse 
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gezinnen bevorderden. Zo werden in 1940 door religieuze congregaties geleide 

liefdadigheidsinstellingen benoemd tot wettelijke voogden van kinderen van gevangen, 

gefusilleerde en verbannen republikeinen. Het jaar daarop werd toegestaan dat kinderen van 

wie de ouders niet konden worden opgespoord, omdat ze gevangen zaten of omdat hun 

stoffelijke overschotten in een massagraf waren begraven, aan de dictatuur gunstig gezinde 

gezinnen werden overgedragen en met een andere identiteit opnieuw bij de burgerlijke stand 

werden ingeschreven. Duizenden jongens en meisjes werden gedwongen gescheiden van hun 

familie, de verliezers van de burgeroorlog. Onder het mom van hulp aan de weduwen werden 

hun kinderen in liefdadigheidsinstellingen geplaatst, waar ze werden geïndoctrineerd met de 

ideologie van de nieuwe fascistische staat. In veel gevallen waren deze onder voogdij van 

nonnen en priesters geplaatste kinderen geroofd, werd hun identiteit veranderd en zagen ze 

hun moeder nooit meer terug. 

Om clandestiene abortussen te voorkomen, maakte het franquistische regime geheime 

bevallingen mogelijk. Dit hield in dat een vrouw die haar kind niet zou kunnen onderhouden 

vanwege extreme armoede, of omdat ze alleenstaand was – het belangrijkste ideologische 

beletsel voor moederschap tijdens de dictatuur –, kon bevallen in een kraamkliniek en haar 

naam niet op de geboorteakte van het kind werd vermeld. Deze kinderen werden rechtstreeks 

naar tehuizen voor vondelingen of weeshuizen gebracht, waar ze ter adoptie werden 

aangeboden. Maar elke wet heeft mazen: de geheime bevalling was de perfecte dekmantel 

voor de ontvreemding van baby's van alleenstaande moeders. We beschikken nu over 

getuigenissen van vrouwen wier pasgeboren baby letterlijk uit hun armen werd gerukt 

vanwege het simpele feit dat ze niet getrouwd waren en volgens de leiding van de 

kraamklinieken daarom niet het recht hadden om moeder te zijn. De geheime bevallingen in 

Spanje zijn doorgegaan tot 1999. 

Deze historische context verklaart wat er is gebeurd in de Spaanse kraamklinieken vanaf de 

jaren vijftig, toen het een steeds normalere praktijk werd om in het ziekenhuis te bevallen. 

Maar er is nog een andere groep van personen die melding hebben gemaakt van de roof van 

een baby: echtparen. Toen de ideologie werd vermengd met een winstoogmerk, met een 

zakelijk aspect, en sommige artsen, nonnen, ambtenaren en priesters merkten dat hen niets in 

de weg werd gelegd, omdat het regime hen bescherming bood als ze het overlijden van een in 

een kraamkliniek geboren baby simuleerden, begon de roof van baby's, zij het in de schaduw, 

een officieel karakter te krijgen. Deze officieel overleden kinderen werden overgedragen aan 

echtparen die zelf geen kinderen konden krijgen, maar dat wel wilden, in ruil voor een grote 

som geld. In sommige gevallen was het bedrag gelijk aan de prijs van een appartement; in 

andere betaalden gezinnen in termijnen voor hun nieuwe kind, dat ze bij de burgerlijke stand 

lieten inschrijven als hun biologische kind. 

De belangrijkste onderzoeksbronnen voor de indieners van de klachten zijn de zogeheten 

registerboeken van de kraamklinieken. De Spaanse wetgeving verbiedt 

gezondheidsinstellingen om die boeken te vernietigen, maar dat geldt niet voor medische 

dossiers, die na vijf jaar kunnen worden vernietigd. Toch zijn er enkele publieke en 

particuliere gezondheidsinstellingen die volgens de klachten betrokken zouden zijn geweest 

bij de roof van baby's en die beweren niet te weten waar hun registerboeken zijn. Geen enkele 

rechter heeft de politie opdracht gegeven om die instellingen te doorzoeken. De 

registerboeken bevatten alle elementaire gegevens die nodig zijn voor de zoektocht naar 

geroofde baby's: de datum van binnenkomst van de moeder, de leeftijd van de moeder, het 
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aantal kinderen, het nummer van de kamer die haar is toegewezen, de datum van de bevalling, 

of de baby in een incubator heeft gelegen, de datum van ontslag enz. 

Overheidsorganen, zoals de Informatiedienst voor slachtoffers van de mogelijke 

ontvreemding van pasgeboren baby's van het ministerie van Justitie, verstrekken de 

getroffenen documentatie uit de registerboeken die hen niet verder helpt, aangezien alle 

namen van vrouwen die op een bepaald moment zijn bevallen van een kind zijn doorgehaald, 

behalve die van de betrokkene, op grond van Wet 15/1999 inzake de bescherming van 

gegevens: een onneembare hindernis. In die omstandigheden is nader onderzoek onmogelijk. 

Bekend is dat wanneer er valselijk melding werd gemaakt van het overlijden van een baby, 

deze vaak werd toegewezen aan een andere vrouw, normaliter van boven de veertig, die 

zogenaamd zwanger zou zijn geweest, en dat deze vrouwen, om hun moederschap te 

legaliseren, vervolgens werden ingeschreven bij de kraamklinieken. Een nader onderzoek 

naar deze vrouwen en hun kinderen, die inmiddels volwassen zijn, zou waarschijnlijk al 

voldoende zijn om enkele gevallen van wederrechtelijk toegeëigende kinderen op te lossen. 

Dat wordt reeds gedaan door een handvol slachtoffers die de hand hebben weten te leggen op 

deze complete informatie, zonder doorhalingen, als gevolg van een onoplettendheid of 

dankzij een meewerkende rechter. Om de zoektochten doeltreffend en omgeven met garanties 

te laten verlopen, zouden de rechtbanken deze moeten ondernemen. Andere bronnen van 

onderzoek die zijn afgesloten voor betrokkenen en onderzoekers zijn de archieven van het niet 

meer bestaande Patronaat voor de bescherming van de vrouw en de vroegere 

Kinderbescherming (Obra de Protección de Menores), die onlangs zijn ontdekt na een 

journalistieke speurtocht. Deze twee instellingen, die in 1984 zijn opgeheven, vielen onder het 

ministerie van Justitie en waren belast met de heropvoeding van opstandige vrouwen, 

alleenstaande moeders en kinderen uit probleemgezinnen. De archieven bevinden zich 

tegenwoordig in de kelders van het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid. 

Deze archieven zijn niet rechtstreeks of vrij toegankelijk omdat ze gegevens met een 

persoonlijk karakter bevatten. Als deze niet kunnen worden ingezien, dienen ze nergens voor. 

We weten dat een deel van de geroofde baby's op de markt voor adopties zijn aangeboden en 

dat het Patronaat voor de bescherming van de vrouw de zwangere vrouwen hiervoor 

selecteerde. Deze archieven bevatten zeer waardevolle informatie, die het mogelijk zou 

maken om gegevens over overleden baby's te vergelijken met die van tegelijkertijd bij de 

Kinderbescherming ingeschreven baby's. Het Spaanse parlement zou genoemde wet moeten 

wijzigen om de indieners van de klachten in staat te stellen gegevens met elkaar te 

vergelijken. 

Het wekt verbazing dat van de drieduizend klachten die sinds 2011 zijn ingediend, er slechts 

één succesvol is geweest. Dat is de klacht tegen gynaecoloog Eduardo Vela, een van de meest 

genoemde namen in de zaak van de geroofde baby's, die overigens ook een bezoldigd 

medewerker van het Patronaat voor de bescherming van de vrouw was. Hij zal de eerste 

onderzochte persoon worden die in het beklaagdenbankje terechtkomt, omdat zijn 

handtekening is herkend op de geboorteakte uit 1969 van een meisje. In dit document wordt 

verklaard dat het meisje een biologische dochter is van een vrouw die door de arts Vela is 

bijgestaan bij de bevalling. Deze vrouw is echter onvruchtbaar. Ze is nooit zwanger geweest. 

De gerechtelijk onderzoeken in deze zaken duren lang en hebben doorgaans geen succes. 

Ofwel vinden de rechters geen aanwijzingen voor een delict, ofwel vinden ze niemand die ze 

verantwoordelijk kunnen stellen. Wat opvalt is, over het algemeen, de afwezigheid van 

initiatief door zowel officiers van justitie als rechters. Het zijn de indieners van de klachten 
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die rechtbanken hebben verzocht om navorsing te doen. In een paar gevallen heeft de rechter 

de politie opdracht gegeven een vooronderzoek te starten. In sommige vooronderzoeken die 

konden worden bestudeerd, heeft de politie geen echt onderzoek uitgevoerd, maar zich 

beperkt tot het aan de rechter verstrekken van de namen van voormalige werknemers van de 

in de klachten vermelde kraamklinieken, die weinig of niets toevoegen aan het onderzoek in 

de zaak. Zo wordt geen opdracht gegeven, behalve in een beperkt aantal gevallen, om 

inschrijvingen van geboorten en overlijden van pasgeboren baby's bij de burgerlijke stand te 

vergelijken met gegevens van kraamklinieken. Mogelijk vanwege een gebrek aan interesse, 

mogelijk om andere redenen, maar zeker is dat de instituties de indieners van de klachten 

volledig in de kou laten staan. 

Mevrouw Pascual wilde nadrukkelijk wijzen op het feit dat betrokkenen weinig vertrouwen 

hebben in de DNA-tests die bepaalde particuliere laboratoria uitvoeren op basis van 

overeenkomsten met verenigingen van slachtoffers. Er zijn fouten ontdekt. Slechts van circa 

vijftig zonen en dochters zijn, met behulp van genetische tests, de moeders gevonden, die ten 

tijde van de gedwongen scheiding alleenstaand waren. Op deze manier kan het erop lijken dat 

de babyroof uitsluitend was gericht op alleenstaande moeders, die tijdens de dictatuur zonder 

twijfel een van de meest kwetsbare groepen vormden. Een dergelijke opvatting zou het 

schandaal reduceren tot een ideologische kwestie en voorbijgaan aan de buitengewoon 

lucratieve handel die de wederrechtelijke toe-eigening van kinderen in Spanje vijf decennia 

lang is geweest. De journalist merkt op dat vanuit de Spaanse regering de schijn van 

medewerking aan de zoektocht naar de geroofde baby's wordt gewekt. Door een gebrek aan 

vertrouwen wenden maar weinig slachtoffers zich tot het door het ministerie van Justitie in 

het leven geroepen dienst. Het is van groot belang dat de politieke partijen hierover een 

akkoord bereiken. 

Tijdens het vragenuur stelden de volgende leden van het Europees Parlement vragen: 

 Eleonora Evi, die een vraag stelde over de Spaanse amnestiewet in verband met de 

delicten van deze groep kwaadaardige criminelen. 

 Julia Pitera, die uiteenzette dat deze feiten zich hebben afgespeeld in een bepaalde 

historische periode en zich afvroeg hoe de archieven van privéklinieken kunnen 

worden opengesteld. 

 Jude Kirton-Darling, die vroeg of de mogelijkheid is onderzocht om contact te leggen 

met verenigingen van Europese landen die met vergelijkbare problemen kampen, 

zoals Ierland. 

 

De heer Vila Torres antwoordde als volgt: 

 

• Er is contact opgenomen met Ierland met betrekking tot soortgelijke zaken. Ze volgen 

ook het antwoord van de Katholieke Kerk met betrekking tot soortgelijke gevallen in 

Argentinië. 

Rondetafelgesprek met indieners (23 mei 2017) 

De indieners deden verslag van de laatste ontwikkelingen in hun zaken, maar klaagden allen 

over het gebrek aan onderzoek, de door justitie uitgerekte termijnen, die zij onaanvaardbaar 
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vinden, het niet naleven van de wettelijke plicht van de overheid om documenten te bewaren 

en toegankelijk te maken voor belanghebbenden en de ontbrekende steun van de autoriteiten, 

aangezien het de slachtoffers zijn die de onderzoeks- en bewijslast dragen. Ze hadden 

openlijke kritiek op de door het ministerie van Justitie ingestelde Informatiedienst, die ze 

"administratief" noemen en die volgens hen geen psychologische of juridische bijstand 

verleent. 

Ze wilden dat de DNA-tests die ze moeten ondergaan gratis worden, dat rechters uniforme 

criteria hanteren voor de verjaring van de delicten, dat er een speciale politie-eenheid wordt 

opgericht voor het onderzoeken van gevallen van babyroof en dat er een gegevensbank op 

nationaal niveau wordt gecreëerd met gegevens van alle betrokkenen. Ook uiten ze de wens 

dat er geen zaken worden gearchiveerd, dat er druk wordt uitgeoefend op het Vaticaan om de 

religieuze orden die bij de zaken betrokken zijn hun archieven te laten openstellen voor 

justitie en de families, en dat het Spaanse parlement een onderzoekscommissie instelt. 

Allen vertellen over de lijdensweg die het zoeken naar hun verdwenen familieleden inhoudt, 

en ze vragen de Spaanse staat om zijn verantwoordelijkheid te nemen en verontschuldigingen 

aan te bieden aan de slachtoffers. Het is duidelijk dat de indieners bijzonder weinig 

vertrouwen hebben in het rechtsstelsel en de uitgevoerde onderzoeken. 

De indieners die aanwezig waren bij het rondetafelgesprek met de afgevaardigden van het 

Europees Parlement zijn: 

• Ruth Appleby (verzoekschrift nr. 758-13). Zij gaf een overzicht van de huidige stand 

van zaken in haar zaak: in 2015 verwierp de rechtbank van La Coruña haar laatste beroep. 

Ook haar laatste beroep bij het hooggerechtshof werd verworpen. Zij heeft nu alle 

rechtsmiddelen in Spanje uitgeput en heeft daarom een beroep ingesteld bij het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Zij heeft op geen enkel moment in de rechtbank 

mogen getuigen over haar zaak. Zij was van mening dat de vertraging onaanvaardbaar is en 

heeft geen enkel vertrouwen in de officiële onderzoeken die tot op heden met betrekking tot 

haar zaak werden uitgevoerd. 

•  Patricia, dochter van Eustoquia Camarero Urquiza (0927-13). Zij klaagde dat de 

overheid geen informatie over haar broer verstrekt of wil verstrekken, dat de documenten en 

de autopsie bol staan van de onwaarheden, dat haar zaak aanhangig werd gemaakt in Granada 

maar dat noch de officier van justitie, noch de politie een onderzoek heeft geopend en dat de 

beschuldigingen werden gearchiveerd door gebrek aan bewijs. 

• De heer Isasmendi, als vertegenwoordiger van Eduardo Raya Retamero (1013-12). Hij 

zei dat er al details van het verzoekschrift zijn verstrekt, maar verklaarde dat het lichaam dat 

de heer Raya Retamero heeft begraven niet het lichaam van zijn dochter was en dat de stalen 

en de DNA-analyses dat bevestigen. Hij heeft alle rechtsmiddelen, tot het Grondwettelijk Hof, 

uitgeput. Hij heeft arrestaties in Granada in de jaren 1990-1992 aan de kaak gesteld en 

bestempelde die zaken als misdaden tegen de menselijkheid. Hij verklaarde dat zaken worden 

gearchiveerd omdat er geen opvolging door de overheid plaatsvindt en er sprake is van gebrek 

aan hulp van de overheid. 

• María de las Mercedes Bueno Morales (1772-12). Zij verklaarde dat er geen nieuwe 

informatie is in haar zaak, de verdwijning van haar dochter in Cádiz. Zij beschuldigde de 

overheid, eiste dat hun zaken voor de rechtbank komen en meende dat de bewijslast niet bij 
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de slachtoffers mag liggen. Zij vroeg om wettelijke en psychologische ondersteuning voor de 

grootste groep slachtoffers in Spanje. Volgens haar zijn deze misdrijven misdaden tegen de 

menselijkheid en is de overheid verantwoordelijk voor de situatie. 

• Ana María Cueto Eizaguirre (1772-12). Zij verklaarde dat de historische archieven vol 

staan met sterfgevallen van foetussen en dat de onderzoeken werden gesloten in 2013, omdat 

de officier van justitie de mogelijkheid om de stoffelijke resten van baby's die jaren geleden 

werden begraven, van de hand wijst. 

• María Flor de Lis Díaz Carrasco (1772-12). Zij verklaarde dat zij geen vertrouwen 

heeft in de overheid, dat de slachtoffers hun eigen onderzoeken doen en dat zij wilde dat een 

onafhankelijke commissie de zaken onderzoekt die nu door de rechters zijn gearchiveerd. 

• Francisco González de Tena (1772-12), als vertegenwoordiger van "Colectivo sin 

identidad de Canarias". Hij vroeg het Europees Parlement in te grijpen omdat de overheid 

niets doet. Hij vroeg de Kerk haar archieven open te stellen en hekelde de opzettelijke 

vernietiging van documenten. Dit zou als misdrijf moeten worden beschouwd. 

• Esperanza Ornedo Mullero (1772-12), als vertegenwoordiger van de vereniging 

Huelva. Zij verklaarde dat zij bezorgd is over de documentatie van haar verzoekschrift. Zij 

trok de behandeling van haar zaak en het sluiten van het onderzoeken in twijfel. Zij heeft 

besloten beroep aan te tekenen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 

Straatsburg. 

• Josefina Marina Pérez Sánchez (1772-12). Zij is nog steeds op zoek naar haar moeder. 

Zij is geboren in het "Casa Cuna" te Valencia en de religieuze orde die verantwoordelijk was 

voor dat ziekenhuis staat huiverig tegenover het verstrekken van gegevens over haar ouders. 

Zij vroeg om de openstelling van de kerkelijke archieven. 

• Luisa Fernanda Terrazas Fernández (1772-12). Zij verklaarde dat haar tweeling, een 

jongen en een meisje, van haar werden gestolen in een ziekenhuis in Jerez en dat niemand van 

de overheid met haar heeft gesproken. Zij klaagde dat de onderzoeken zijn uitgevoerd door de 

slachtoffers. Zij gaf de overheid de schuld voor de situatie, aangezien die geen antwoorden 

biedt. De zaken zijn nu door de rechters gearchiveerd. Zij vroeg het Europees Parlement haar 

te helpen om de zaken te heropenen. Zij praatte emotioneel over haar lijden en de 

moeilijkheden die zij jarenlang ondervond, waarbij ze stelde dat ze eerder zal sterven aan een 

gebroken hart dan van ouderdom. 

Tijdens het vragenuur stelden de volgende leden van het Europees Parlement vragen: 

 Eleonora Evi wees op de gebrekkige wil bij de rechterlijke macht om zaken op te 

lossen en verklaarde dat de Spaanse regering de aanbevelingen van de VN-werkgroep 

inzake gedwongen of onvrijwillige verdwijningen zou moeten opvolgen en de 

politieke wil zou moeten tonen om de rechten van kinderen te beschermen, waaronder 

hun recht op een identiteit. 

 Julia Pitera vroeg de indieners waarom ze zich niet tot de verzoekschriftencommissie 

van het Spaanse parlement hebben gewend en of ze het Vaticaan hebben verzocht om 

openstelling van de archieven van de religieuze orden, profiterend van de open 

houding van de huidige paus Franciscus. 
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 Tatjana Ždanoka pleitte voor vervolging van de schuldigen en achtte het 

onaanvaardbaar dat slechts één zaak voor de rechter is gebracht. 

 Michela Giuffrida wenste dat de DNA-tests gratis worden gemaakt voor de 

slachtoffers en dat de Spaanse staat de gerechtelijke en juridische kosten op zich 

neemt, dat er psychologische bijstand en ondersteuning aan de slachtoffers wordt 

verleend, dat de naspeuringswerkzaamheden worden gecentraliseerd in één politie-

eenheid, dat toegang wordt verleend tot particuliere archieven en dat de betrokkenen 

officieel de status van slachtoffer krijgen. Ze vroeg de betrokkenen om zich te laten 

horen in de media, zodat hun boodschap beter zal weerklinken in de samenleving. 

 Jude Kirton-Darling verzocht om een openbaar onderzoek naar de kwestie op 

nationaal niveau en wees op de noodzaak dat een onafhankelijke commissie het 

probleem onderzoekt. Ook wenste ze dat er druk wordt uitgeoefend op het Vaticaan 

om de kerkelijke archieven open te stellen. 

 Rosa Estaràs kenschetste de getuigenissen als hartverscheurend en meende dat de 

Spaanse regering te goeder trouw en van goede wil is en de gebeurtenissen wel 

degelijk wil onderzoeken, omdat de zoektocht naar de waarheid de slachtoffers helpt. 

Ze drong erop aan dat de DNA-tests gratis worden gemaakt, dat er toegang wordt 

geboden tot de documenten die nodig zijn in de onderzoeken en dat obstakels voor de 

slachtoffers worden weggenomen, maar herinnerde daarbij aan de onafhankelijkheid 

van de rechterlijke macht. Voorts wenste ze dat registers worden opgesteld en dat 

bewijsmateriaal wordt overgedragen aan justitie. 

 Josep-Maria Terricabras merkte op dat het Openbaar Ministerie de instantie moet zijn 

die het bewijsmateriaal verzamelt en dat de bewijslast niet bij de betrokkenen moet 

liggen, en sprak de wens uit dat de rechters uniforme criteria toepassen voor de 

verjaring van de delicten (het Openbaar Ministerie treedt op als één organisatie, maar 

dit wordt niet weerspiegeld in het optreden van de rechters) en dat er een 

coördinerende officier van justitie wordt aangesteld. Hij wees er tevens op dat het van 

belang is dat gegevensbescherming niet wordt gebruikt om daders te beschermen. 

 Marina Albiol meende dat de Katholieke Kerk medeplichtig is aan deze misdaden 

tegen de menselijkheid en dat dit moet worden onderzocht, hetgeen de Spaanse 

regering momenteel niet doet. 

Vergadering met de commissie Justitie van het Spaanse Congres van Afgevaardigden 

(23 mei 2017) 

Mevrouw Margarita Robles Fernández, voorzitter van de commissie Justitie, ontving de 

delegatie van het Europees Parlement en verklaarde zich solidair met de slachtoffers van de 

aanslag in Londen van de avond ervoor, waarvoor zij werd bedankt door mevrouw Kirton-

Darling, hoofd van de EP-delegatie. Vervolgens werd een minuut stilte gehouden voor de 

slachtoffers. 

Het onderhoud met de commissie Justitie was bedoeld om te weten te komen wat het Spaanse 

Congres van Afgevaardigden met het onderwerp van het werkbezoek heeft gedaan en om 

opvattingen en informatie uit te wisselen over de door het Spaanse parlement genomen 

initiatieven. De commissie Justitie van het Spaanse Congres van Afgevaardigden heeft tijdens 
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de tiende en de elfde zittingsperiode twee niet-wetgevingsvoorstellen over dit onderwerp 

goedgekeurd (ter aansporing van de regering). 

 Elfde zittingsperiode: niet-wetgevingsvoorstel inzake het onderzoeken van de 

ontvreemding van pasgeboren kinderen (dossiernr. 161/277), goedgekeurd door de 

commissie Justitie tijdens haar vergadering van 5 april 2016. 

 Tiende zittingsperiode: niet-wetgevingsvoorstel waarbij er bij de regering op wordt 

aangedrongen om de ondersteuning van slachtoffers van de ontvreemding van baby's 

te verbeteren (dossiernr. 161/2585), goedgekeurd door de commissie Justitie tijdens 

haar vergadering van 10 juni 2014. 

José Ignacio Prendes Prendes van de fractie van Ciudadanos stelde vast dat de slachtoffers 

hun identiteit is ontnomen en verklaarde dat zijn fractie heeft gevraagd om hen te erkennen als 

slachtoffers van misdaden tegen de menselijkheid, wat met zich mee zou brengen dat het 

delict niet verjaart. 

Jaume Moya Matas van de CUP-EC-EM-fractie noemde het een schande dat leden van het 

Europees Parlement het huiswerk van de Spaanse parlementsleden doen en wenste dat er 

mechanismen voor het herstel van de democratie worden ingesteld, dat de staat zijn 

verantwoordelijkheid op dit punt neemt, dat de betrokkenen officieel worden erkend als 

slachtoffer, hetgeen zou betekenen dat ze kosteloze rechtsbijstand en andere ondersteuning 

zouden ontvangen tijdens gerechtelijke procedures, en dat er een centraal DNA-register wordt 

opgericht, waarvan het gebruik door de betrokkenen gratis zou moeten zijn. Ook vroeg hij om 

een reorganisatie van en de toewijzing van meer middelen aan de Informatiedienst van het 

ministerie van Justitie. Hij riep op tot de oprichting van een gespecialiseerde afdeling binnen 

het Openbaar Ministerie die ambtshalve kan optreden. 

María Jesús Moro Almaraz van de fractie van de Partido Popular was van mening dat er geen 

demagogie moet worden bedreven met dit onderwerp, en dat beweren dat er geen vooruitgang 

is geboekt bezijden de waarheid is. Nadat de regering in 2011 in kennis was gesteld van de 

eerste klachten, zijn de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en 

het Openbaar Ministerie al snel (februari 2012) met dit dossier aan de slag gegaan. In de 

commissie Justitie zijn twee initiatieven goedgekeurd, waarvan het laatste zelfs unaniem, 

waarin de commissie vraagt om de oprichting van één centrale gegevensbank van genetische 

profielen (op basis van tests door het INTCF). Voorts is de status van slachtoffer inmiddels 

wettelijk geregeld en vallen slachtoffers van de ontvreemding van baby's daar ook onder. 

Jude Kirton-Darling merkte op dat de ervaringen van Ierland als voorbeeld kunnen dienen, 

aangezien er kan worden geconstateerd dat er een ernstig probleem met het vertrouwen van de 

betrokkenen in de uitgevoerde onderzoeken bestaat. Ze vroeg tevens of het mogelijk was een 

onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen. 

Michela Giuffrida merkte op dat er sprake is van een tragische situatie waarin het belangrijk is 

om de waarheid over het verleden te weten te komen, en achtte het belangrijk dat er concrete 

resultaten worden geboekt. Daarom stelde ze voor om de DNA-tests en de rechtsbijstand voor 

de betrokkenen gratis te maken, een speciale officier van justitie te benoemen, een 

onderzoekscommissie in te stellen en de betrokkenen de officiële status van slachtoffer te 

verlenen. 
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Margarita Robles Fernández, socialistische fractie, voorzitter van de commissie Justitie, stelde 

dat politiek en strafbare feiten twee verschillende zaken zijn. Ze gaf toe dat er een probleem 

met de verjaring van het delict bestaat, maar dat het uniform maken van de criteria afhankelijk 

is van een arrest van het Spaanse hooggerechtshof. Ze verzocht om geen oordeel uit te 

spreken over rechterlijke vonnissen omdat elk afzonderlijk geval aan een individueel en 

onafhankelijk onderzoek wordt onderworpen. De voorzitter van de commissie Justitie legde 

uit dat de Spaanse adoptiewet en de Spaanse wet op de burgerlijke stand in 1987 zijn 

gewijzigd, waarbij de Spaanse staat democratische voorrechten heeft teruggekregen van de 

parochies. Ze deelde mee dat het verzoek om een onderzoekscommissie in handen is van de 

raad van rapporteurs en dat er werd gewacht op een follow-up. 

Ester Capella y Farre van de ER-fractie verklaarde dat het in 2010 gestarte proces van 

erkenning van het verleden in Spanje nog niet is voltooid en dat er behoefte is aan 

gerechtigheid, waarheidsvinding en herstel. Ze legde uit dat de confederale fractie Unidos 

Podemos en de socialistische fractie in 2016 hebben verzocht om de instelling van een 

parlementaire onderzoekscommissie, en was van mening dat er moet worden verzocht om een 

gespecialiseerde officier van justitie en gespecialiseerde politie-eenheden. 

Vergadering met de Spaanse Bisschoppenconferentie (23 mei 2017) 

De heer José María Gil Tamayo, secretaris-generaal van de Spaanse Bisschoppenconferentie 

Eerwaarde Carlos López Segovia, vicesecretaris Algemene Zaken 

De heer Jesús Miguel López Nieto, technisch secretaris van de Juridische Dienst 

De heer José María Gil Tamayo zei dat het belangrijk is om de onschuldige slachtoffers 

genoegdoening te geven, dat er moet worden gestreefd naar gerechtigheid en herstel en dat het 

verleden niet mag worden vergeten. 

Hij legde uit dat de Bisschoppenconferentie de Spaanse bisschoppen vertegenwoordigt, sinds 

het Tweede Vaticaans Concilie bestaat en een collegiale instelling van de Spaanse 

bisschoppen is. De bisdommen zijn autonoom, maar leggen verantwoording af aan Rome en 

rapporteren rechtstreeks aan de paus. De Bisschoppenconferentie beschikt derhalve over 

beperkte bevoegdheden. 

Hij legde uit dat er parochiearchieven bestaan sinds het Concilie van Trente (zestiende Sessie) 

en dat daarin alle sacramenten (doopsel, huwelijk enz.) worden ingeschreven. Alleen 

belanghebbende personen hebben toegang tot deze archieven (overeenkomstig de Spaanse 

wet inzake gegevensbescherming), maar als gegevens langs gerechtelijke weg of door het 

Openbaar Ministerie worden opgevraagd, zullen de archieven zonder meer worden geopend. 

De heer Tamayo herinnerde eraan dat de Conferentie de bisdommen geen opdrachten kan 

verstrekken en dat elke parochie onder een bisdom valt. Maar als er een legitiem belang is, 

kan een verzoek worden ingediend bij de bisschop en zal er geen enkel probleem zijn om 

toegang tot de gegevens in de archieven te verkrijgen. De sacramentsarchieven van civiele 

instellingen die zich in parochies bevonden werden overgedragen aan staatsinstellingen; in 

1987 werden de Spaanse adoptiewet en de Spaanse wet op de burgerlijke stand gewijzigd en 

kreeg de staat de voorrechten van de parochies terug. 
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De toegang tot de archieven, ook voor derden, verloopt via de parochie waar de betrokken 

persoon is gedoopt, en is gebaseerd op vertrouwelijkheid. De heer Tamayo bood maximale 

samenwerking aan binnen de geldende wetgeving. Iets anders zijn de religieuze congregaties, 

die volledig autonoom zijn en rechtstreeks onder het Vaticaan vallen. 

Julia Pitera stelde een reeks vragen over de overeenstemming tussen de gegevens in de 

doopakten en die in de registers van de burgerlijke stand en legde uit dat door de toename van 

het aantal bevallingen in openbare ziekenhuizen van de provinciehoofdsteden in de tweede 

helft van de twintigste eeuw, gegevens over geboorten eerder in de registers van de 

burgerlijke stand te vinden zullen zijn, aangezien de doop pas later plaatsvindt. Gegevens 

over het overlijden van kinderen bevinden zich in de registers van de burgerlijke stand en niet 

in de kerkelijke registers. 

Eleonora Evi vroeg of de verdwijningen een ideologische component hebben en of er lokale 

netwerken bestonden, en meende dat er een onderzoekscommissie moet worden ingesteld om 

beter inzicht te krijgen in de persoonlijke drama's van de slachtoffers. 

Marina Albiol verklaarde dat de verdwijningen van baby's in de jaren veertig tot en met 

negentig het gevolg zijn van de ideologische repressie en zich later ontwikkelden tot een 

winstgevende handel. Ze was van mening dat de religieuze congregaties, met hun 

geboorteklinieken en geheime bevallingen, een systeem vormden dat het ontstaan van deze 

situatie in de hand heeft gewerkt, vroeg of de Katholieke Kerk een eigen onderzoek zal 

instellen als de archieven van de congregaties worden opengesteld en merkte op dat deze 

archieven voor onbepaalde tijd moeten worden bewaard. Ook vroeg ze of de Kerk proactief 

zal meewerken en haar leden daartoe aanbevelingen zal doen. 

Josep-Maria Terricabras vroeg de Kerk tevens een proactievere houding aan te nemen op dit 

gebied, zoals ze dat de afgelopen tijd ook op andere gebieden heeft gedaan (bijv. in 

pedofiliezaken). 

José María Gil Tamayo verklaarde, in antwoord op de vragen, dat hij de feiten, die op geen 

enkele wijze te rechtvaardigen zijn, zonder enig voorbehoud veroordeelt. Wel merkte hij op 

dat de gebeurtenissen in hun historische context moeten worden gezien, waarin armoede en 

eer een zeer grote rol speelden. Hij sprak de wens uit dat de verantwoordelijken worden 

gestraft, waarbij echter de goede naam en het werk van bepaalde religieuze orden niet worden 

aangetast als gevolg van door enkelen gepleegde misdrijven. Hij dacht dat er heimelijke 

adopties hebben plaatsgevonden door het ontbreken van strikte regels. Ook dacht hij dat het 

goed zou zijn om algemene aanbevelingen te formuleren voor de archieven van de 

provinciebesturen en religieuze congregaties, steeds onder eerbiediging van de rechten van 

derden. Hij zegde toe een aantal richtsnoeren voor de omgang met de archieven door 

bisschoppen op te stellen en te vragen om hun medewerking in deze kwestie. Hij wees het 

idee van de hand dat de Kerk zich als institutie schuldig heeft gemaakt aan samenzwering, 

aangezien het concrete personen waren die zich inlieten met de ontvreemding en illegale 

adoptie van baby's, delicten die een schending van de grondrechten vormen. 

Jude Kirton-Darling vroeg of de Kerk proactief met één stem kan spreken tegen het ministerie 

van Justitie en haar archieven ter beschikking kan stellen, met toestemming van het Spaanse 

bureau voor gegevensbescherming. De heer Tamayo antwoordde dat de gegevens van de 

parochiearchieven grotendeels op (door mormonen gemaakte) microfilm zijn gezet, en hij was 

positief over samenwerking met de documentatiediensten van het ministerie van Justitie om 
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toegang tot kerkelijke archieven te waarborgen. Tevens zei hij dat er geen enkel bezwaar 

tegen is om ze ter beschikking van het ministerie van Justitie te stellen, mits de rechten van 

derden te allen tijde worden gerespecteerd. 

Jude Kirton-Darling sloot af door de hoop uit te spreken dat de grotere gevoeligheid van paus 

Franciscus voor dit soort vraagstukken, waar hij al eerder mee te maken heeft gehad in 

Argentinië, zal helpen om een oplossing te vinden voor de kwestie van de openstelling van 

archieven. 

Mevrouw Evi vroeg of er aanwijzingen bestaan dat deze gevallen onderdeel uitmaakten van 

een georganiseerd netwerk of dat ze een ideologisch element bevatten. De afgevaardigden van 

de Kerk antwoordden dat er volgens hen geen sprake was van een georganiseerd netwerk, 

eerder van acties die werden uitgevoerd door eenlingen. 

Algemene opmerkingen 

De delegatie van het Europees Parlement heeft een intens werkbezoek achter de rug, zowel in 

inhoudelijk opzicht als in de zin van een vol programma. De media hebben uitgebreid verslag 

uitgebracht van het bezoek. De delegatie wil alle instellingen bedanken voor de ontvangst. De 

kwestie van de ontvreemding en illegale adoptie van baby's in de jaren van de dictatuur en de 

eerste jaren van de democratie heeft diepe indruk gemaakt op de afgevaardigden, die hun 

solidariteit met de slachtoffers en hun families willen uiten. Het werkbezoek vloeide voort uit 

de noodzaak om de omvang en reikwijdte van het probleem ter plaatse te beoordelen en te 

bestuderen welke maatregelen er al werden genomen en nog zouden kunnen worden genomen 

om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de slachtoffers, om de waarheid aan het licht 

te brengen en om ervoor te zorgen dat deze situatie zich nooit meer zal voordoen. 

De indruk die na het werkbezoek overheerst is dat er duidelijke tegenstrijdigheden bestaan 

tussen de opvattingen van de verschillende overheidsinstanties en die van slachtoffers, 

journalisten en advocaten en dat deed heel wat vragen rijzen. 

De afgevaardigden van het Europees Parlement waren verheugd over de erkenning en 

acceptatie door alle betrokken partijen van het feit dat de ontvreemding van pasgeboren 

baby's plaatsvond tijdens de burgeroorlog, tijdens de dictatuur van Franco en onder 

democratisch bestuur. Het aantal slachtoffers wordt door de partijen echter verschillend 

ingeschat, wat niet helpt om de omvang van het probleem op adequate wijze te vast te stellen. 

Ook hanteren de partijen niet dezelfde criteria om te bepalen of de ontvreemdingen werden 

georganiseerd door een geïnstitutionaliseerd netwerk dan wel individuele delicten waren. 

Afgezien van deze verschillen kan wel duidelijk worden geconstateerd dat de slachtoffers 

weinig vertrouwen in de instituties hebben en het gevoel hebben dat zij worden tegengewerkt, 

ofwel omdat ze vinden dat de uitgevoerde onderzoeken tekortschieten, ofwel omdat ze van 

mening zijn dat het niet de slachtoffers zijn die het bewijs voor het delict moeten aandragen. 

De afgevaardigden van het Europees Parlement zouden graag zien dat het Openbaar 

Ministerie zich proactiever opstelt en ambtshalve optreedt in alle zaken, zodat de bewijslast in 

gerechtelijke procedures niet meer bij de slachtoffers ligt. Ook menen de afgevaardigden dat 

de ondersteuning die aan de slachtoffers wordt geboden, d.w.z. psychologische 

ondersteuning, rechtsbijstand en de verstrekking van administratieve informatie over gevallen 

waarvoor een klacht is ingediend, zou kunnen worden verbeterd en proactiever zou kunnen 
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zijn. Waar de delegatieleden het unaniem over eens zijn, is dat het hier om een ernstig 

probleem gaat en dat er behoefte is aan gerechtigheid, waarheidsvinding en herstel. 

De delegatie legt het accent op samenwerking tussen de Katholieke Kerk en justitie om de 

toegang tot documenten in hun archieven te vergemakkelijken zodat justitie effectiever kan 

optreden, en is ingenomen met de toezegging van de Spaanse Bisschoppenconferentie om 

haar archieven ter beschikking te stellen van het ministerie van Justitie en betreurt het dat dat 

nog niet met spoed is gebeurd. 

Aanbevelingen 

Rekening houdend met al het bovenstaande, doet de Commissie verzoekschriften de volgende 

aanbevelingen aan de verantwoordelijke nationale autoriteiten. De commissie: 

1. betreurt de nalatigheid van en het gebrek aan bescherming en toereikend onderzoek 

door overheidsinstellingen waarmee de indieners, slachtoffers en verenigingen van 

slachtoffers verklaren tot nu toe te zijn geconfronteerd; verzoekt de Spaanse autoriteiten 

snel een intensieve en permanente, stabiele en substantiële dialoog met de indieners en 

de verenigingen van betrokkenen aan te gaan; 

2. pleit voor de aanstelling van een speciale officier van justitie om alle vermeende 

gevallen van ontvreemding en illegale adoptie van pasgeboren baby's aan te pakken; 

3. pleit ervoor dat het Openbaar Ministerie zich proactiever opstelt en ambtshalve optreedt 

in deze zaken om te voorkomen dat de bewijslast in gerechtelijke procedures bij de 

slachtoffers komt te liggen; 

4 herinnert eraan dat de Spaanse staat is gebonden aan de naleving van het VN-verdrag 

inzake de rechten van het kind en het VN-verdrag inzake de bescherming van alle 

personen tegen gedwongen verdwijning; is dan ook van mening dat de Spaanse staat in 

het geval van babyroof moet zorgen voor een institutionele aanpak en de goedkeuring 

van alle noodzakelijke maatregelen om volledige overeenstemming van het nationale 

wettelijke kader met de uit het internationaal recht voortvloeiende verplichtingen te 

garanderen; 

5. is van mening dat de Spaanse staat het VN-Verdrag inzake de niet-verjaring van 

oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid moet ratificeren, teneinde te 

komen tot erkenning van de begane misdaden in verband met de gevallen van babyroof 

als misdaden tegen de menselijkheid; 

6. is er vast van overtuigd dat zowel de vermeende misdaden in verband met de gevallen 

van babyroof tijdens de dictatuur van Franco als de gevallen die erna aan het licht zijn 

gekomen, op doelmatige en doeltreffende wijze moeten worden onderzocht en dat in dit 

opzicht geen enkele vorm van amnestie mag worden verleend; verzoekt de Spaanse 

autoriteiten dan ook passende wettelijke en gerechtelijke maatregelen te nemen om geen 

ruimte te laten voor welke vorm van interpretatie van het nationaal recht dan ook die de 

daadwerkelijke verwezenlijking van deze doelstelling in de weg kan staan; 
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7 dringt aan op een duidelijk protocol op basis waarvan instanties verantwoordelijk zijn 

voor het onderzoeken van zaken waarbij het slachtoffer woonachtig is in een andere 

lidstaat, in overeenstemming met artikel 17 van de richtlijn betreffende de rechten van 

slachtoffers, en roept op tot intensievere samenwerking tussen alle betrokken 

autoriteiten; 

8. dringt erop aan dat Interpol toezicht houdt op het werk dat door opsporingsinstanties bij 

grensoverschrijdende gevallen wordt verricht; 

9. dringt er bij de Spaanse autoriteiten op aan om, in samenwerking met de slachtoffers en 

verenigingen, dringend en onverwijld concrete administratieve en juridische 

oplossingen te vinden en toe te passen, met inbegrip van rechtsbijstand om hun 

juridische kosten te dekken, opdat justitie en het Openbaar Ministerie ambtshalve een 

onderzoek instellen naar de vermeende ontvreemding van pasgeboren baby's, zoals 

beschreven door EU-burgers in hun verzoekschriften aan het Europees Parlement, en de 

slachtoffers proactief ondersteunen; 

10. wijst erop dat de Spaanse autoriteiten de kanalen voor rechtstreekse deelname van en 

dialoog met de slachtoffers en hun verenigingen moeten versterken om tegemoet te 

komen aan de behoefte om door middel van een effectieve dialoog een oplossing te 

vinden die het vertrouwen van de slachtoffers in toekomstige onderzoeken vergroot; 

11. herinnert eraan dat dit probleem zich met name voordeed in de periode tussen 1940 en 

1992, hetgeen ook blijkt uit de geregistreerde verzoekschriften en aanklachten; beveelt 

de Spaanse regering aan de betrokkenheid van de staat bij en/of het gedogen door de 

staat van de systematische roof van baby's en illegale adopties tijdens de dictatuur van 

Franco te erkennen als eerste stap om de rechten van slachtoffers op waarheid, 

gerechtigheid en herstel te waarborgen en zo garanties te bieden dat dit niet nogmaals 

zal gebeuren; 

12. spoort de Spaanse autoriteiten aan onmiddellijk alle maatregelen te nemen die nodig 

zijn om te garanderen dat de regering zich ertoe verbindt middelen vrij te maken en 

maatregelen te treffen om alle vermeende gevallen van babyroof en illegale adoptie te 

helpen oplossen, en hun inspanningen te vergroten door voorlichtingscampagnes in 

gang te zetten die ook het gebruik van sociale netwerken omvatten, teneinde bij alle 

betrokkenen bewustzijn te kweken over de noodzaak om zo nauw mogelijk met de 

verenigingen van slachtoffers samen te werken; 

13. beveelt aan om een openbare en specifieke nationale DNA-bank voor dit soort zaken op 

te zetten die het mogelijk maakt de gegevens van de slachtoffers te vergelijken en 

slachtoffers op die manier te helpen hun echte familieleden te vinden; wenst dat DNA-

tests gratis worden aangeboden, onder meer door het INTCF, in alle gevallen van 

vermeende babyroof waarvan aangifte is gedaan, zonder dat hiervoor een gerechtelijk of 

justitieel proces-verbaal nodig is, en dat deze testen worden gedaan met deelname en/of 

onder toezicht van technische vertegenwoordigers van rechtsgeldig opgerichte 

verenigingen van slachtoffers; 

14. beveelt aan om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat bij het 

identificeren van de pasgeboren baby's en het zonder gerede twijfel vaststellen van de 
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afstamming langs moederszijde door middel van medische, biometrische en analytische 

proeven de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd; 

15. betreurt de "gebrekkige vorderingen" met betrekking tot de tenuitvoerlegging door de 

Spaanse regering van de aanbevelingen die zijn gedaan in het verslag uit 2014 van de 

VN-werkgroep inzake gedwongen of onvrijwillige verdwijningen, en dringt er bij de 

Spaanse regering op aan de aanbevelingen, in het bijzonder de aanbeveling om een 

nationaal plan voor het opsporen van vermiste personen aan te nemen, zo spoedig 

mogelijk toe te passen; 

16. beveelt aan om het bureau van het ministerie van Justitie dat de slachtoffers van een 

mogelijke ontvreemding van pasgeboren baby's bijstaat meer middelen te verstrekken 

en ervoor te zorgen dat de Spaanse autoriteiten de slachtoffers de krachtige toezegging 

doen dat zij de kosten voor het verlenen van psychologische ondersteuning, 

rechtsbijstand en sociale bescherming en de toegang van slachtoffers tot administratieve 

informatie op zich nemen, met inachtneming van de richtlijn betreffende de rechten van 

slachtoffers (2012/29); 

17. is ingenomen met het besluit van enkele regionale parlementen (zoals Navarra) om 

slachtoffers gratis rechtsbijstand te bieden en beveelt de Spaanse regering aan de 

mechanismen en vergelijkbare wettelijke bepalingen op nationaal niveau in te stellen 

die nodig zijn om ervoor te zorgen dat alle burgers en alle betrokken families over 

gelijke ondersteuning en gelijke bescherming op het gehele nationale grondgebied 

kunnen beschikken, met inbegrip van gratis toegang tot het rechtssysteem om hun 

vorderingen in elk geval volledig te kunnen verwerken; 

18. neemt kennis van de richtsnoeren en de concrete maatregelen die zijn geformuleerd in 

de door de commissie Justitie van het Congres van Afgevaardigden goedgekeurde 

niet-wetgevingsvoorstellen inzake de onderzoeken naar de ontvreemding van 

pasgeboren baby's en de ondersteuning van de slachtoffers van respectievelijk 5 april 

2016 en 10 juni 2014; 

19. is verheugd over het feit dat de politieke partijen zijn overeengekomen om binnen de 

algemene begroting van Spanje voor 2017 100 000 EUR van de begroting van het 

ministerie van Justitie te reserveren, waarvan het gebruik met wetenschappelijk 

bewezen gegevens moet leiden tot een beter beheer en een betere afwikkeling van de 

klachten van betrokkenen, en pleit voor een vroegtijdige herziening om te waarborgen 

dat er voldoende middelen beschikbaar zijn; neemt eveneens kennis van het via een 

consensusamendement bereikte akkoord waarin een uitdrukkelijke toezegging is 

opgenomen om een technologisch platform te creëren voor het verlenen van diensten 

aan de betrokken personen en het onderzoeken van genetische profielen; 

20. is ingenomen met de richtsnoeren van Circulaire 2/2012 van het Openbaar Ministerie 

inzake de harmonisatie van de normen voor procedures wegens vermeende 

ontvreemding van pasgeboren baby's, en beveelt de Spaanse Algemene Raad voor de 

Rechterlijke Macht aan om een studie te verrichten naar de mogelijkheid om de criteria 

uniform te maken om verjaring van deze delicten te voorkomen; beveelt aan de toegang 

tot registers van de burgerlijke stand en de oude geboorteregisters van ziekenhuizen te 

waarborgen en te vergemakkelijken; 
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21. dringt er bij de Spaanse autoriteiten op aan te zorgen voor gratis permanente 

psychologische ondersteuning voor de slachtoffers door de inzet van geschikte 

professionals; 

22. beveelt aan om vermeende slachtoffers van de ontvreemding en illegale adoptie van 

baby's, zowel de ouders als de geïdentificeerde kinderen, volledig en doeltreffend te 

beschermen door ze de officiële status van slachtoffer te verlenen, die onder meer de 

mogelijkheid van een vergoeding door de staat met zich meebrengt, met inachtneming 

van de richtlijn betreffende de rechten van slachtoffers; 

23. benadrukt dat het noodzakelijk is dat de kerkelijke autoriteiten hun mogelijke 

betrokkenheid bij de ontvreemding van baby's en illegale adopties erkennen en zich bij 

de slachtoffers verontschuldigen; dringt er bij hen op aan om proactief en doeltreffender 

mee te werken met het ministerie van Justitie en zowel de parochiearchieven als de 

archieven van religieuze congregaties open te stellen voor de slachtoffers door volledige 

toegang en maximale transparantie te bieden, teneinde het onderzoek van de 

rechtbanken te vergemakkelijken en waar mogelijk herenigingen te bevorderen; 

24. erkent de terechte verontschuldigingen van de Katholieke Kerk aan vrouwen in het 

Verenigd Koninkrijk die slachtoffer zijn geworden van gedwongen adopties, en spoort 

aan tot soortgelijke erkenning van slachtoffers in Spanje; 

25. beveelt ten slotte aan om in het Congres van Afgevaardigden onverwijld een 

onderzoekscommissie in te stellen om bij te dragen tot het verkrijgen van meer inzicht 

in het probleem, die kan beoordelen of de INTCF-resultaten representatief zijn, kan 

vaststellen of dit het werk was van malafide individuen of van een geïnstitutionaliseerd 

netwerk voor de handel in kinderen, en voorstellen kan doen voor maatregelen die de 

opheldering van de feiten bevorderen teneinde ervoor te zorgen dat situaties als deze 

zich in de toekomst nooit meer kunnen voordoen; is van mening dat 

slachtofferverenigingen, het ministerie van Justitie en het Spaanse Medisch College 

(Organización Médica Colegial) deel moeten uitmaken van deze commissie; 

26. acht het van wezenlijk belang dat er een gespecialiseerde rechtbank wordt opgericht, 

waaraan de nodige financiële en politiële middelen worden toegekend en die zich wijdt 

aan het onderzoek naar vermeende gevallen van babyroof; 

27. dringt aan op de invoering van een juridisch samenwerkingsverband voor het uitvoeren 

van ad-hoconderzoeken, mede gezien de vele klachten die betrekking hebben op 

soortgelijke gebeurtenissen; 

28. onderstreept hoe het met verschillende vergelijkingen mogelijk is om het associatieve 

en systemische karakter van de gedragingen die met betrekking tot de gevallen van 

babyroof zijn gedaan, te herkennen; verzoekt de Spaanse autoriteiten om het geheel van 

onderzoeksactiviteiten volledig uit te voeren en hierbij alle klachten en de hiertoe door 

de betrokken burgers ingediende bewijsstukken volledig in aanmerking te nemen; 

29. benadrukt hoe belangrijk het is dat de Spaanse regering volledig meewerkt aan en 

bijstand biedt in internationale onderzoeken op het gebied van de ontvreemding van 

baby's en illegale adopties, in het bijzonder aan zaak 4591/2010 onder leiding van de 
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Argentijnse rechter María Servini de Cubria en het onderzoek dat onlangs is geopend 

door het Mexicaanse openbaar ministerie; 

30. roept de Europese Commissie, de Europese Ombudsman en het Bureau van de Europese 

Unie voor de grondrechten op in het kader van hun bevoegdheden onderzoek te doen 

naar en op effectieve wijze follow-up te geven aan mogelijke schendingen van de 

rechten van slachtoffers van gedwongen of onvrijwillige verdwijningen door de 

Spaanse autoriteiten; 

31. dringt er bij de voorzitter van de Commissie verzoekschriften op aan dit verslag te doen 

toekomen aan alle indieners en rechtsgeldig opgerichte verenigingen van slachtoffers 

van babyroof en illegale adoptie, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken, de Europese Commissie, de Europese Ombudsman, het Bureau van 

de Europese Unie voor de grondrechten, de Spaanse regering, de regeringen van de 

autonome regio's van Spanje, de Spaanse ombudsman en de werkgroep van de VN 

inzake gedwongen of onvrijwillige verdwijningen. 
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Minderheidsstandpunt PPE-Fractie 

 

De PPE-Fractie staat achter het recht op een onafhankelijk en doeltreffend gerechtelijk 

onderzoek voor de slachtoffers van de ontvreemding van baby's in Spanje. 

 

Wij zijn voorstander van gratis DNA-tests voor alle slachtoffers, roepen de Kerk op haar 

archieven toegankelijk te maken voor de getroffen families, staan achter het besluit om de 

middelen voor het bureau van het ministerie van Justitie ter ondersteuning van de slachtoffers 

aanzienlijk te verhogen en steunen de onderzoekscommissie in het Congres van 

Afgevaardigden, om zo tegemoet te komen aan de eisen van de indieners. 

 

Gezien de bijzonder gevoelige aard van dit werkbezoek, zijn wij stellig van mening dat het 

verslag evenwichtig en op feiten gebaseerd moet zijn. We hebben daarom onze steun 

uitgesproken voor het oorspronkelijke ontwerpverslag van de delegatievoorzitter. 

 

We betreuren dat in de aanbevelingen van het definitieve verslag wordt geconcludeerd dat de 

misdrijven zijn gepleegd door de Spaanse staat, zoals in de door de GUE/NGL-Fractie 

ingediende amendementen 23 en 74 wordt aangevoerd. We benadrukken dat er geen bewijs 

voor een dergelijke conclusie is. We betreuren dat dit de indruk wekt dat dergelijke 

vaststellingen een intern politiek doel dienen. We benadrukken ten slotte dat het tot de 

bevoegdheden van de rechterlijke macht behoort – en niet die van de Commissie 

verzoekschriften – om vast te stellen of deze misdrijven zijn gepleegd door individuen of een 

geïnstitutionaliseerd netwerk. 
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