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Geacht bestuur,
Op 1 jan gaat de nieuwe Zorgverzekeringswet ZVW in. Deze wijziging willen wij graag
aangrijpen om een reeds jaren bestaande praktijk bij u aan te kaarten, die door onze
achterban als onwenselijk en zelfs onrechtvaardig wordt ervaren.

Wie zijn wij?
Het AdoptieOudersOverleg (AOO) wordt gevormd door vijf adoptieouderverenigingen: AVGG
(gereformeerde gezindte), AVRD (kinderen uit China/Taiwan), BZA (zelfdoeners), LAVA
(landelijke vereniging) en Protea (kinderen uit Zuid-Afrika). Het AOO behartigt de belangen
van (aspirant) adoptieouders en hun eventuele adoptiekinderen. Wij behartigen deze
belangen niet alleen bij de bij adoptie betrokken partijen zoals vergunninghouders, het
ministerie van Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming, maar ook bij partijen die niet
bij de adoptie betrokken zijn maar waarvan het onderwerp wel van belang is voor
(aanstaande) adoptieouders. Zorgverzekeringen is zo’n onderwerp. Het is voor ons als
ouders heel erg belangrijk de zorgverzekering van onze kinderen goed te regelen en deze
naadloos af te stemmen op bijvoorbeeld een eventuele reisverzekering.

Wat willen wij?
Voor ons zijn adoptiekinderen vooral onze kinderen. Ook familierechtelijk zijn adoptiekinderen
gelijk aan biologisch eigen kinderen, nadat de adoptie naar Nederlands recht tot stand is
gekomen. Bij zogenaamde verdragslanden is dit de facto al het geval nog voordat de
kinderen voet op Nederlandse bodem zetten. De door uw achterban sinds jaar en dag
toegepaste ongelijke behandeling (niet zonder meer accepteren van adoptiekinderen op de
gezinspolis voor de aanvullende pakketen en / of maatschappijpolissen) wordt door onze
achterban als onjuist, onredelijk en onwenselijk ervaren. Uw achterban maakt immers een
onderscheid dat zij niet maken c.q. kunnen maken indien er in een gezin kinderen worden
geboren.
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In de nieuwe ZVW is een acceptatieplicht opgenomen. Op zich is dit niets nieuws ten
opzichte van de huidige situatie. Ook hierin is een acceptatieplicht, voor zover dit het
standaardpakketpolis betreft. Wij vragen u uw achterban aan te bevelen met ingang van 1
januari a.s. ook voor de aanvullende verzekeringen de adoptiekinderen te beschouwen als
biologisch eigen kinderen en het gelijkheidbeginsel toe te passen op de wijze waarop wij tot
gezinsvorming komen en dit gezin willen verzekeren van en voor de benodigde zorg.
Wellicht dat een oud KLOZ advies aan de zorgverzekeraars u kan sterken in het geven van
het door ons gevraagde, positieve advies. De KLOZ adviseerde de zorgverzekeraars om
onze kinderen op te nemen als biologisch eigen kinderen. Zorgverzekeraars staan midden in
de samenleving. Adoptie is een verschijnsel dat uitdrukkelijk ook bij deze samenleving hoort.
Het zou naar onze mening getuigen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, indien u
ons terwille zou zijn en het gevraagde advies aan uw achterban zou geven.
Gezien het grote belang voor de ouders zouden wij een spoedige reactie erg op prijs stellen.
Indien gewenst, zijn wij bereid om een en ander zowel mondeling als schriftelijk nader toe te
lichten. Wij kijken uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
AdoptieOudersOverleg
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