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5 maart 2021 werd MOA vzw opgericht. We kregen de erkenning van Kind en Gezin om vanaf 1 
mei 2021 de nieuwe Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek (DMO) te worden. Een grote 
verantwoordelijkheid waar Elle Rosier en ik met veel enthousiasme onze schouders onder zetten. 
De opstartperiode was intens. We moesten op zoek naar gekwalificeerde medewerkers, een 
locatie van waaruit we zouden werken, meubels, computers, …  En we moesten ook gaan 
nadenken hoe we onze werking inhoudelijk vorm wilden geven, vanuit welke visie we wilden 
werken. 

Op 1 mei konden we effectief van start gaan, we hadden de deadline gehaald! Op 2 mei gingen 
drie vaste medewerkers van de vorige DMO onmiddellijk aan de slag. Het enthousiasme was 
groot. In de daaropvolgende maanden gingen nog eens vier nieuwe medewerkers van start. 
Ondertussen werden ook freelance medewerkers gezocht en gevonden. 

We kregen de opdracht om de wachtlijst die de afgelopen jaren was ontstaan zo snel mogelijk 
weg te werken. Het was voor mij echter minstens zo belangrijk dat het werk dat we leverden 
kwaliteitsvol was. Het werd al snel duidelijk dat de combinatie van snelheid en kwaliteit enkel 
kon gerealiseerd worden door efficiënt te werken. 

Begin september werd het verslag van het Expertenpanel voorgesteld. Ook voor de DMO stonden 
er aanbevelingen in. We zijn hiermee vrijwel onmiddellijk aan de slag gegaan en op onze eerste 
teamdag in september werd inhoudelijk gekeken hoe we de extra aandacht die de experten 
vroegen voor de noden van de adoptiekinderen, konden vertalen in vragen die we de kandidaat-
adoptanten stelden en hoe we dit konden meenemen in onze adviezen. Het is iets waar we ook 
in de komende jaren de nodige aandacht aan zullen besteden.  

In alle drukte en enthousiasme vergaten we bijna dat 2021 ook nog een Coronajaar was. We 
mochten in de zomer veel op kantoor werken, wat er voor zorgde dat we snel een hecht team 
werden. Toen we eind oktober terug op thuiswerk moesten overschakelen, werd al snel duidelijk 
dat ons team ook flexibel was. Er werd onmiddellijk overgeschakeld naar online vergaderen, de 
gesprekken met de kandidaten werden zoveel mogelijk online gehouden en ondertussen 
probeerden we als team elkaar niet uit het oog te verliezen door contact te houden via Whatsapp 
en Teams, door elkaar eens op te bellen en de zeldzame momenten waarop we eens samen 
konden zitten waren lichtpuntjes in deze maanden. 

We kunnen terug kijken op een boeiend adoptiejaar. Het was een jaar waarin we van start 
gingen, waarin we een hecht team werden, waarin we heel hard werkten en realiseerden wat 
we voorop stelden: een efficiënte, kwaliteitsvolle, menselijke en warme werking op poten zetten 
waar mensen zich respectvol behandeld voelen. 

En in 2022 gaan we onze werking nog verder uitbouwen, onze kennis verdiepen en de 
administratieve afhandeling van de dossiers nog efficiënter maken. 

 

Liesbet Denys 
Coördinator MOA vzw 
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1. Algemene werking 

Kandidaat–adoptieouders hebben voor een interlandelijke, een binnenlandse, of een 
intrafamiliale adoptie een vonnis nodig van de Familierechtbank. De Familierechtbank beveelt – 
voor dit vonnis uitgesproken wordt – een maatschappelijk onderzoek. Deze worden uitgevoerd 
door MOA vzw, de nieuwe, door Kind & Gezin (K&G) aangestelde Dienst voor Maatschappelijk 
Onderzoek inzake Adoptie (DMO).  

Ook bij een adoptie zonder bemiddeling van een adoptiedienst (AZBAD), meestal zijn dit 
plusouder-adopties, kan de Familierechtbank een maatschappelijk onderzoek bevelen. De 
plusouder die het kind van zijn/haar partner wil adopteren wordt dan ook doorverwezen naar 
MOA vzw.  

MOA vzw werkt onder toezicht van het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). De werking verloopt 
dan ook conform de door K&G afgesproken procedures. De medewerkers doen gemiddeld vier 
gesprekken (twee door de psycholoog, twee door de maatschappelijk assistent) met de 
kandidaten, waaronder een huisbezoek door de maatschappelijk assistent. Voor een tweede of 
volgende adoptie of voor een bijkomend onderzoek wordt deze procedure ingekort naar 
gemiddeld twee gesprekken (één huisbezoek door de maatschappelijk werker, één gesprek met 
de psycholoog). Het volledige team houdt een tussentijdse bespreking en een eindbespreking 
waarin een advies voor de Familierechtbank wordt geformuleerd.  

In 2013 is er op vraag van het Vlaams Centrum voor Adoptie een onderzoek opgesteld 
betreffende de te wegen factoren binnen de screening1. De factoren werden hierbij opgedeeld 
in vier domeinen: de ouderkenmerken, de gezinskenmerken, de omgevingskenmerken en de 
opvoedingskenmerken. Er werd een semigestructureerd interview uitgewerkt waarbij er aan de 
hand van vaste vragen en mogelijke bijvragen een inschatting van de te wegen factoren wordt 
gemaakt. Op deze manier wordt een meer objectieve motivatie en advies bekomen. Ook MOA 
vzw werkt volgens dit semi-gestructureerd interview en maakt een inschatting van de factoren 
volgens de richtlijnen van dit onderzoek. 
Eens het onderzoek is afgerond, maken de medewerkers een rapport op, waar het eerste deel 
een weergave is van de gesprekken; in het tweede deel wordt een advies geformuleerd. Dit 
rapport wordt, via VCA, doorgestuurd naar de bevoegde Familierechtbank. De Familierechter 
neemt steeds de eindbeslissing, en is uiteraard niet verplicht het advies van het team te volgen. 
Kandidaten kunnen tegen een negatief vonnis in beroep gaan. 

2. De cijfers 
Op 1 mei 2021 ging MOA vzw van start. We kregen 126 dossiers (alleenstaanden of koppels) die 
op een wachtlijst stonden bij DMO Brussel (de vorige erkende DMO) toegewezen. In de loop van 
het jaar werden nog eens 62 dossiers aangemeld. Op 31 december 2021 sloten we ons eerste 
werkjaar (van 8 maanden) af met een wachtlijst met 94 dossiers. Dat maakt dat we in ons 
opstartjaar de wachtlijst met 32 dossiers konden doen slinken. We hebben 81 dossiers volledig 
afgewerkt waarvan 3 dossiers niet werden verstuurd naar de Familierechtbank omdat de 
kandidaten na de eindbespreking aangaven niet verder te willen doen met hun adoptie (redenen: 
echtscheiding, mogelijks negatief advies, …). Eén dossier werd stopgezet na het eerste gesprek. 

16 dossiers gaven aan te willen stoppen met hun adoptieprocedure (redenen: 
zwangerschap/geboorte, echtscheiding, bezig met andere pistes om hun kinderwens in te vullen, 
…) en 16 gezinnen vroegen zelf om hun dossier uit te stellen naar 2022 (redenen: 
zwangerschap/geboorte, Covid-19 pandemie, drukte op het werk, geen verlof meer om de 
gesprekken in te plannen, …) Bij twee dossiers was het team niet in de mogelijkheid om een 
advies te formuleren wegens zwaarwichtige redenen die naar voor kwamen tijdens de 
gesprekken en een dossier waarin het niet mogelijk bleek om afspraken vast te leggen. 24 
dossiers die kozen voor binnenlandse adoptie werden tot eind 2021 onhold gezet op vraag van 
K&G, gezien er reeds genoeg kandidaten voor binnenlandse adoptie een bemiddelings- 
overeenkomst tekenden met de binnenlandse adoptiedienst Het Adoptiehuis.  

                                                      
1 E. Tang, N. Vliegen (2013) Validatie van de toetsingscriteria en het semi-gestructureerde interview  
van de Diensten voor Maatschappelijk Onderzoek 



 5 

2.1.   Soort dossier 

In 2021 werden 188 dossiers aangemeld bij MOA vzw. 126 dossiers werden overgenomen van 
de wachtlijst van het vorige DMO, 66 dossiers werden in de loop van het jaar, via VCA, bij ons 
aangemeld. In 136 dossiers ging het om een procedure voor een eerste adoptie, bij 15 dossiers 
ging het om een tweede of volgende adoptie. We kregen ook 6 aanvragen tot actualisatie van 
een dossier binnen en in 18 dossiers werd een bijkomend onderzoek gevraagd. In 4 dossiers 
ging het om een intrafamiliale adoptie en in 9 dossiers ging het om een AZBAD. 

 

 

2.2.   Keuze Binnenlands/Buitenlands 

In het tussenvonnis van de Familierechtbank wordt aangegeven of kandidaat-adoptanten voor 
binnenlandse dan wel voor interlandelijke adoptie kiezen. In 33 tussenvonnissen werden beide 
keuzes vermeld.  
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2.3.   Status van de in 2021 aangemelde dossiers op 31/12/2021 

 

 1ste 
ado 

2de 
ado Act. BO IF AZBAD Totaal 

Gestopt (1) 9 3 - 3 - 1 16 

Uitgesteld naar 2022    
op vraag van de 
kandidaat-adoptanten 

13 - 1 2 - - 16 

Opgestart in 2021 maar 
niet volledig afgewerkt 2 - - - 1 - 3 

Worden opgestart         
in 2022 44 3 1 - 1 1 50 

Onhold wegens keuze 
Binnenlandse Adoptie (2) 24 - - 1 - - 25 

Afgewerkte dossiers (3) 44 9 4 12 2 7 78 

 

(1) Bij 3 van deze dossiers waren de gesprekken reeds achter de rug en het advies en het 
eindrapport reeds opgemaakt op het moment dat de kanidaat-adoptanten lieten weten dat 
ze wilden stoppen met de adoptieprocedure. 1 kandidaat-adoptant stopte de 
adoptieprocedure na het eerste gesprek. 

(2) Deze dossiers worden terug opgestart vanaf 01/01/2022 
(3) Bij 2 gezinnen konden we niet tot een gedragen advies komen en deden we een extra 

gesprek om bijkomende informatie te verzamelen en onduidelijkheden weg te werken. 
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2.4.   Adviezen 

In 2021 werden 78 dossiers volledig afgewerkt en doorgestuurd, via VCA, naar de 
Familierechtbank. Het ging om 44 eerste adopties; 9 tweede adopties; 4 actualisaties; 12 
Bijkomende Onderzoeken; 2 Intrafamiliale Adopties en 7 AZBAD’s. 

Volgende adviezen werden gegeven:  

Adviezen 1ste 
ado  

2de 
ado Act BO IF AZBAD Totaal 

Positief - 1 - 1 1 3 6 

Positief voor 1 kind 19 7 3 6 1 - 36 

Positief voor 1 of 2 kinderen 7 - - - - - 7 

Positief 1 of meerdere kinderen 1 - - - - - 1 

Positief  voor 1 kind, 
negatief voor 2 kinderen 

2 - - 2 - - 4 

Positief voor 2 kinderen 1 - - 1 - - 2 

Positief voor 2 kinderen, 
negatief voor 3 kinderen 

2 - - - - - 2 

Positief voor 1 kind, 
negatief voor meerdere kinderen 

1 - - - - - 1 

Uitstel - - - - - 1 1 

Uitstel 6 maanden 2 - - - - - 2 

Uitstel 1 jaar 1 - - - - - 1 

Geen advies mogelijk 1 - - - - 1 2 

Negatief - - - - - 2 2 

Negatief voor 1 of 2 kinderen - - - 2 - - 2 

Negatief voor 1 of meerdere 
kinderen 

4 - - - - - 4 

Negatief voor 1 kind 3 1 1 - - - 5 

Totaal Adviezen 44 9 4 12 2 7 78 
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2.5.   Adviesgesprek 

18 koppels of alleenstaanden maakten gebruik van de mogelijkheid van een adviesgesprek, 
waarvan 12 gesprekken in 2021 doorgingen. 6 gesprekken werden begin 2022 ingepland. 

Het ging om 13 dossiers voor een eerste adoptie dossiers, 2 dossiers voor een tweede adoptie, 
2 AZBAD’s en 1 Bijkomend Onderzoek. 

De kandidaat-adoptanten die gebruik maakten van de mogelijkheid van een adviesgesprek 
kregen volgende adviezen: 

Advies Aantal 

Positief voor 1 kind 2 

Positief voor 1 kind, negatief 
voor 2 kinderen 1 

Positief voor 1,                
negatief voor meerdere kinderen 1 

Positief voor 2 kinderen, 
negatief voor 3 kinderen 1 

Uitstel 4 

Negatief 1 

Negatief voor 1 kind 3 

Negatief voor 1 of        
meerdere kinderen 4 

Negatief voor 1 of 2 kinderen 1 

 
2.6.  Gemiddelde wachttijd tussen aanmelding bij MOA vzw en het eerste gesprek.  

• Dossiers overgenomen op 01/05/2021 van het vorige DMO: 60 dagen. 
• 2de adopties, BO en ACT rechtstreeks bij MOA vzw aangemeld: 101 dagen. 
• 1ste adoptie rechtstreeks bij MOA vzw aangemeld: 158 dagen. 

2.7.  Doorlooptijd van een dossier 

Dit is de tijd tussen de datum van het eerste gesprek en de datum waarop de kandidaat-
adoptanten hun afgewerkte dossier met advies krijgen toegestuurd per mail. 
 

• Dossiers overgenomen op 01/05/2021 van het vorige DMO:30 dagen. 
• 2de adopties, BO en ACT: 25 dagen. 
• 1ste adoptie rechtstreeks bij MOA vzw aangemeld: 44 dagen. 
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3. Het werkingsgebied en de spreiding van de dossiers. 

Het werkingsgebied van MOA vzw is Vlaanderen en omvat de provincies Antwerpen, Limburg, 
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

4. Het profiel van de kandidaat-adoptant 

4.1.   Algemeen 

Er meldden zich in 2021 38 alleenstaanden en 150 koppels aan. 

           

Bij de koppels gaat het om 2 lesbische koppels, 45 homokoppels en 103 heterokoppels. 
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4.2.   Per soort aanmelding 

4.2.1.  Eerste adoptie 

We kregen in 2021 136 aanmeldingen voor een 1ste adoptie. 
Het ging om: 

• 4 alleenstaande mannen zonder kinderen 
• 20 alleenstaande vrouwen waarvan 3 met biologisch eigen kinderen 
• 37 homokoppels zonder kinderen 
• 2 lesbische koppels waarvan 1 koppel met biologisch eigen kinderen 
• 73 heterokoppels waarvan 16 met biologisch eigen kinderen 
Van 1 heterokoppel en 1 homokoppel kregen we geen gegevens. 

Leeftijd mannelijke kandidaat-adoptanten bij aanmelding 

 

In totaal meldden zich in 2021 151 mannelijke kandidaat-adoptanten aan voor een eerste 
adoptie. De oudste was 67 jaar, de jongste was 26 jaar in 2021. De gemiddelde leeftijd van de 

mannelijke kandidaat-adoptanten was 35,8 jaar. 

Leeftijd vrouwelijke kandidaat-adoptanten bij aanmelding 

 

In totaal meldden zich in 2021 97 vrouwelijke kandidaat-adoptanten aan voor een eerste 
adoptie. De oudste was 53 jaar, de jongste was 28 jaar in 2021. De gemiddelde leeftijd van de 

vrouwelijke kandidaat-adoptanten was 36,4 jaar.  
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4.2.2. Tweede adoptie 

We kregen in 2021 15 aanmeldingen voor een 2ste adoptie. 
Het ging om: 

• 1 alleenstaande vrouw 
• 11 heterokoppels waarvan 1 gezin met adoptiekinderen, biologisch eigen kinderen en 

pleegkinderen en 2 gezinnen met biologisch eigen kinderen en adoptiekinderen 
• 3 homokoppels 

Leeftijd mannelijke kandidaat-adoptanten bij aanmelding 

 

In totaal meldden zich in 2021 17 mannelijke kandidaat-adoptanten aan voor een tweede 
adoptie. De oudste was 55 jaar, de jongste was 36 jaar in 2021. De gemiddelde leeftijd van de 

mannelijke kandidaat-adoptanten was 42,5 jaar. 

Leeftijd vrouwelijke kandidaat-adoptanten bij aanmelding 

 

In totaal meldden zich in 2021 12 vrouwelijke kandidaat-adoptanten aan voor een tweede 
adoptie. De oudste was 54 jaar, de jongste was 32 jaar in 2021. De gemiddelde leeftijd van de 

vrouwelijke kandidaat-adoptanten was 42,3 jaar. 
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4.2.3. Actualisatie 

We kregen in 2021 6 aanmeldingen voor een actualisatie. 
Het ging om: 

• 1 alleenstaande vrouw  
• 4 heterokoppels waarvan 1 koppel met biologisch eigen kinderen en 2 met een 

adoptiekind. 
• 1 homokoppel 

Leeftijd mannelijke kandidaat-adoptanten bij aanmelding 

 

In totaal meldden zich in 2021 6 mannelijke kandidaat-adoptanten aan voor een actualisatie. 
De oudste was 49 jaar, de jongste was 28 jaar in 2021. De gemiddelde leeftijd van de 

mannelijke kandidaat-adoptanten was 38,5 jaar. 

Leeftijd vrouwelijke kandidaat-adoptanten bij aanmelding 

 

In totaal meldden zich in 2021 5 vrouwelijke kandidaat-adoptanten aan voor een actualisatie. 
De oudste was 49 jaar, de jongste was 35 jaar in 2021. De gemiddelde leeftijd van de 

vrouwelijke kandidaat-adoptanten was 43 jaar. 
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4.2.4.  Bijkomende Onderzoeken 

We kregen in 2021 18 aanmeldingen voor een bijkomend onderzoek. 
Het ging om: 

• 12 heterokoppels waarvan 3 koppels met biologisch eigen kinderen 
• 4 homokoppels 
• 1 alleenstaande man met een biologisch eigen kind 
• 1 alleenstaande vrouw 

Leeftijd mannelijke kandidaat-adoptanten bij aanmelding 

 

In totaal meldden zich in 2021 21 mannelijke kandidaat-adoptanten aan voor een actualisatie. 
De oudste was 50 jaar, de jongste was 31 jaar in 2021. De gemiddelde leeftijd van de 
mannelijke kandidaat-adoptanten was 39,1 jaar. Van 1 man waren er geen gegevens. 

Leeftijd vrouwelijke kandidaat-adoptanten bij aanmelding 
 

 

In totaal meldden zich in 2021 13 vrouwelijke kandidaat-adoptanten aan voor een actualisatie. 
De oudste was 47 jaar, de jongste was 33 jaar in 2021. De gemiddelde leeftijd van de 

vrouwelijke kandidaat-adoptanten was 39,8 jaar. Van 1 vrouw waren er geen gegevens.  
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4.2.5. Intrafamiliale Adoptie  

We kregen in 2021 4 aanmeldingen voor een intrafamiliale adoptie. 
Het ging om: 

• 2 heterokoppels waarvan 1 koppel met biologisch eigen kinderen 
• 2 vrouwen; beide hebben twee 2 biologisch eigen kinderen 

Leeftijd mannelijke kandidaat-adoptanten bij aanmelding 
 

 

In totaal meldden zich in 2021 2 mannelijke kandidaat-adoptanten aan voor een intrafamiliale 
adoptie. De oudste was 65 jaar, de jongste was 43 jaar in 2021. De gemiddelde leeftijd van de 

mannelijke kandidaat-adoptanten was 54 jaar. 

Leeftijd vrouwelijke kandidaat-adoptanten bij aanmelding 

 

In totaal meldden zich in 2021 4 vrouwelijke kandidaat-adoptanten aan voor een actualisatie. 
De oudste was 54 jaar, de jongste was 27 jaar in 2021. De gemiddelde leeftijd van de 

vrouwelijke kandidaat-adoptanten was 43,3 jaar. 
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4.2.6. AZBAD 

We kregen in 2021 9 aanmeldingen voor een AZBAD. 
Het ging om: 

• 8 mannen voor de adoptie van hun plus kinderen; 2 mannen hadden ook eigen kinderen. 
• 1 heterokoppel voor de adoptie van een kind dat reeds in gezin verbleef 

Leeftijd mannelijke kandidaat-adoptanten bij aanmelding 

 

In totaal meldden zich in 2021 9 mannelijke kandidaat-adoptanten aan voor een AZBAD. De 
oudste was 73 jaar, de jongste was 30 jaar in 2021. De gemiddelde leeftijd van de mannelijke 

kandidaat-adoptanten was 47 jaar. 

Leeftijd vrouwelijke kandidaat-adoptanten bij aanmelding 

In 2021 meldde zich 1 vrouw van 61 jaar aan voor een AZBAD, zij maakte deel uit van het 
koppel dat wilde adopteren. 
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5. Medewerkers 

5.1.   Medewerkers in vast dienstverband 

Maatschappelijk werkers 
• Ann Verhoeyen – 0,5 VTE 

(sinds 01/05/21) 
• Nadja Claes– 0,5 VTE 

(sinds 01/05/21) 
• Cassandra Lambert- 1 VTE 

(sinds 07/06/21) 
• Kurt Rouckhout – 0,8 VTE 

(sinds 01/09/21) 
 
Psychologen 

• Evelyne Van Durme – 0,5 VTE 
(sinds 01/05/21) 

• Katrien Redant – 0,8VTE 
(sinds 05/07/21) 

• Sharon Versluys – 0,8 VTE 
(sinds 21/06/21) 

 
Coördinator 

• Liesbet Denys – 1 VTE 
(sinds 01/05/21) 

 
5.2.   Freelance medewerkers 

Inge Viane (4 dossiers) – Veerle Theuninck (5 dossiers) – Catherine Strijpens (8 dossiers) 
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6. Overleg met partners 

Datum Overleg Partners aanwezig 

11/06/21 Bilateraal overleg  
K&G – MOA vzw 

VCA -  
Coördinator MOA vzw 

15/06/21 Overleg K&G over Pleegzorg 
VCA – Pleegzorg – Steunpunt Adoptie– 

Adoptiediensten – Afstammingscentrum - 
Coördinator MOA vzw 

18/06/21 Groot Adoptie Overleg VCA – Steunpunt Adoptie– Adoptiediensten – 
Afstammingscentrum - Coördinator MOA vzw 

28/06/21 Ketenoverleg VCA – Steunpunt Adoptie– Adoptiediensten – 
Afstammingscentrum - Coördinator MOA vzw 

27/09/21 Ketenoverleg VCA – Steunpunt Adoptie– Adoptiediensten – 
Afstammingscentrum - Coördinator MOA vzw 

08/10/21 Overleg Familierechters Coördinator MOA vzw - Familierechters 

18/11/21 Groot Adoptie Overleg 
VCA – Steunpunt Adoptie– Adoptiediensten – 

Afstammingscentrum – alle medewerkers MOA 
vzw 

13/11/21 Ketenoverleg VCA – Steunpunt Adoptie– Adoptiediensten – 
Afstammingscentrum - Coördinator MOA vzw 

 
7. (Interne) Vorming en overleg 

Datum Overleg Onderwerp 

02/05/21 Opstartdag Afspraken en overleg over de werking. 

14/09/21 Teamdag 
Afstemmen van het semi-gestructureerd 

interview op de toetsingscriteria voor de factoren 
Omgeving en Persoonlijkheid 

21/09/21 Teamdag 
Afstemmen van het semi-gestructureerd 

interview op de toetsingscriteria voor de factoren  
Gezin en Opvoeding 

30/11/21 Teamdag in samenwerking 
met Steunpunt Adoptie De voorbereidingscursus in het kort. 

23/12/21 Evaluatievergadering Evaluatie van het afgelopen werkjaar en 
verbeterpunten voor het komende werkjaar 
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8. Werking MOA vzw 

8.1.   Leden Bestuursorgaan en Algemene Vergadering 

Elle Rosier - Voorzitter Bestuursorgaan en Algemene Vergadering 
Liesbet Denys - Afgevaardigd Bestuurder en Lid Algemene Vergadering 
 
8.2.   Vergaderingen 

Oprichtingsvergadering 

• 05/03/21 

Vergaderingen Bestuursorgaan 

• 19/07/21 
• 16/08/21 
• 02/11/21 

 
Algemene Vergadering 

• 05/03/21 
• 06/12/21 
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Bijlage 1 Veel gebruikte afkortingen 
 

Afkorting Term 

K&G Kind en Gezin 

IF Intrafamiliale Adoptie 

BO Bijkomend Onderzoek 

AZBAD Adoptie Zonder Bemiddeling van een AdoptieDienst 

VCA Vlaamse Centrum voor Adoptie (de dienst binnen K&G die 
optreedt als Vlaamse centrale autoriteit inzake adoptie) 

DMO Dienst Maatschappelijk Onderzoek 

MOA Maatschappelijk Onderzoek voor Adoptie 
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